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 םכילע-םולש ןופ עיפאטיפע ידי
 .(הבצמ ןייז ףיוא טצירקעגסיוא ןוא ןײלַא םהיא ןופ ןעבירשעג)
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 סע רעדָא ,טייצ ַאזַא ןעמוק טעװ סע ןעדייס .,דנַאל ם'נופ

 ן'רַאפ ןעלהָאצּפָא טעװ סָאװ ,המוש אזַא ןעניפעג ךיז םעוו

 -סיוא ףיוא גונעג ןייז ןענעק לָאז עכלעוו ,עמוס אזא תוכז

 ןעשיווצ םישרוי עלַא ךיז ןעלָאז ןַאד .החּפשמ ַא ןעטלַאהוצ

 ,ןעמיטשוצ טעוו טייהרהעמ יד ביוא ןוא ,ןעגידנעטשרעפ ךיז

 טיל קלחכ קלח ןעליימעצ םינמוזמ יד טימ ךיז ןעמ לָאז

 ןעמונעגּפָארַא 1090 יד ןעלָאז לכ םדוק ןוא יז ףַארנַארַאּפ

 .ז ףַארגַארַאּפ טיול דנַאפ-רוטַארעטיל ןעשידיא ן'רַאפ ןערעוו

 ןיימ ןוא רעגלָאפכָאנ עניימ וצ שנואוו רעטצעל ןיימ (י

 ןענעשעב ,עמַאמ יד ןעטיהּפָא :רעדניק עניימ וצ השקב

 רהיא ןעלייה ,ןעבעל רעטיב רהיא ןעסיזרעפ ,רעטלע רהיא

 "רעד הברדַא רָאנ ,ןענייוו טינ רימ ךָאנ ,ץראה ןעכָארבעג

 ןעבעל ךיז ןעשיווצ -- רקיע רעד ןוא ,דיירפ טימ ךימ ןענַאמ

 םָאד ףיױא םנייא האנש ןייק ןעגָארט טינ ,ןעדעירפ ןיא

 ַא ןיא ןעטייוצ םעד רענייא ךיז ןעפלעהסיוא ,ערעדנַא
 ,החּפשמ רעד ןיא לָאמַא ךיז ןענַאמרעד ,טייצ רעטכעלש

 עטונ ייב ןוא ,ןַאמערָא ןייַא ףיוא טאלנ ןעבָאה תונמחר

 ןעלעוו עכלעזַא ביוא ,תובוח עניימ ןעלהָאצ ןעדנעמשמוא

 ןעמעװערָאהרעּפ ןיימ ערהע טימ טגָארט ! רעדניק  .ןייז

 ךייַא לָאז לעמיה ןיא סָאװ טָאנ רעד ןוא ,ןעמָאנ ןעשידיא

 .ןמָא .ףליה וצ ןייז

 ץיװָאניּבַאר םוחנ םחנמ ןּב םולש
 .םכילע-םולש
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 ןופ ןעמָאנ ן'פיוא ןערעוו טגעלעגּפָא לָאז בלַאה ןוא םישרוי
 הרש ןוא ליאַאכימ ןופ רעטכָאט יד ,ַאללעב לעקינייא ןיימ
 | -- .ןדנ רהיא ןייז לָאז סָאד -- ןַאמפיוק

 ןיא טנעכערעגסיוא ןענעז סָאװ ,תוסנכה עלא ןופ (
 ץראפ ןערעוו ןעמונעגרעטנורַא לָאז ,ףארנַארַאּפ ןעגירעהירפ
 -בעה ןיא ןוא שידיא ןיא ) םרעביירש עשידיא רַאפ דנָאפ
 ,טנעצָארּפ ףניפ -- רהָאי ַא לעבור דנעזיוט ףניפ זיב ( שיאער
 ;רהָאי א לעבור 8,000 ןופ רהעמ ןייז טעוו הסנכח יד בוא ןוא
 ןופ ,600 .בור 6000 ןופ :ש"ב םוצ ) טנעצָארּפ ןהעצ זיא
 / ןיא בוא .( .וו .ז .א לעבור 800 .בור 8,000 ןופ ,100 0
 רעדָא ,טקירעמַא ןיא ָאד ,הנָאפ ַאזַא ןייז טעוו טייצ רענעי
 -ןייַא רהָאי עלַא ןעטנעצָארּפ יד ןעלָאז ,ּפָארוי ןיא םרָאד
 ןוהמ טעװ דנַאפ רעד ןוא ,ןיירַא דנָאפ ןיא ןערעוו טלהָאצעג
 ןייק ןַאד זיב טעוו סע רעבָא םאב .ןעטוטַאטפ ענייז טיול
 דנַאפ אזא ןייז םעוו םע רעדָא ,ןייז טינ דנָאפ רעלעיציפָא
 טדערעגסיוא זיא סָאװ ,ןעליוו ןיימ טינ טכערּפשטנע סָאוװ
 ןעטנעצָארּפ יד ןעלָאז ,ףַארגַארַאּפ ןעגיזָאד ם'נופ בױהנָא ןיא
 עניימ ןופ רעלעטשטפירש עגיטפרעדעבטיונ ןערעוו טליימעצ
 .ךיז ןעשיווצ גנוגינייארעפ טול ,טקעריד םישרוי

 ןיילא ןעבעל ןיימ ראפ ןעזייוועב טינ לע ךיא בוא (ה
 סָאװ-רָאנ ןיימ ןופ רבק ץפיוא הבכצמ ַא ןעלעטשוצקעוַא
 ןיא ץיװָאניבַאר ( אשימ ) ליאַאכימ ןהוז םענעברָאמשרעפ
 ןוא ,הבחר דיב םישרוי עניימ ןוחמ סָאד ןעלָאז ,ןעגַאהנעּפַאק
 ןערעוו טגַאזעג רהָאי עלַא לָאז טײצרהָאי ןייז ןופ גָאט ם'ניא
 .םיינעל הקדצ ןיורק י"ח ןערעוו טלייטעצ ןוא שידק

 -ניײא ךיז ןעלָאז םישרוי עניימ זַא ,זיא שנואוו ןיימ (ט
 ןעלַאז ןעסעיּפ עניימ ןוא קרעוו עניימ זַא ,ױזַא ןענדרָא
 םינ ,אקירעמַא ןיא ָאד טינ ,ןערעוו טפיוקרעפ טינ תותימצל
 רעייז ןופ ןעבעל וצ ןעזייוועב ןעלָאז ייז רָאנ ,ּפָארוי ןיא
 ץעזעג טיול ייז וצ רעהעג סע סָאוװ ,ןערחָאי עלַא טפנוקנייַא
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 ,ךעל'השעמ עניימ ןופ השעמ ַא ןעביולקסיוא ךיוא ןוא ,עניימ
 ַא רעסָאװ ןיא סע ןענעיילרָאפ ןוא ,עכיליירפ עמַאס יד ןופ
 זָאל ןוא ,ךילדנעטשרעפ רהעמ ןייז ייז רַאפ טעוו'ס ךַארּפש

 -כעלעג 8 טימ רעסעב ייז ןופ ןערעוו טנאמרעד ןעמַאנ ןיימ
 -- .ןערעוו טנַאמרעד טינרָאג רעדייא ,רעט

 רעדניק עניימ ןענָאק ןעגנוגייצרעביא עזעיגילער (ה
 רעייז רָאנ .ןעליוו ייז ערעסָאװ ןעבָאה רעדניק-סדניק ןוא
 עגינעי יד .ןעטיח ןעלָאז ייז ,ךיא טעב גנומַאטשּפָא עשידיא
 רעייז ןופ ןעפרַאװּפָא ךיז ןעלעוו סָאװ ,רעדניק עניימ ןופ
 ןעבָאה ,ןעביולג רעדנַא ןייֵא ןיא רעבירַא ןעלעוו ןוא םאמש
 ןוא םַאמש רעייז ןופ ןעפרָאװעגּפָא ןיילַא טימרעד ןיוש ךיז
 ןיימ ןופ ךיז טקעמעגסיוא ןיילַא ןוא עילימַאפ רעייז ןופ
 -- .םהיחא ךותב הלחנו קלח םהל ןיאו -- האוצ

 ביוא -- ןמוזמ ןיא יַאס ,גָאמרַאפ ךיא סָאװ ץלַא (
 ןרעכיב ןיא יאס --- ץיזעב ןיימ ןיא ןעניפעג ךיז טעוו ןימ םָאד
 ןיא יַאס ,שידיא ןיא יַאס ,טּפירקסונַאמ ןיא ןוא עטקורדעג
 ןיא טצעזרעביא ןענעז סָאװ ,יד רעסיוא ) ןעכַארּפש ערעדנא
 ,ךלמילא תב לעדָאה יורפ ןיימ וצ רעהעג ,( שיאערבעה
 סע טהענ טדיױט רהיא ךָאנ ןוא ,ץיװָאניבַאר ַאגלַא רעדָא
 ןיימ וצ :ךיילנ ףיוא ךיילג רעדניק עניימ וצ רעבירַא
 ןיימ וצ ,ץיוָאקרעב (אאניטסענרע) רתסא היח רעטכַאמ
 ימענ רעטכָאט ןיימ וצ ,ןאמפיוק ( אילַאיל ) הרש רעטכָאמ
 ( איסורַאמ ) םירמ רעטכַאמ ןיימ וצ ,ץיװָאניבַאר ( אמע )
 .ץיװָאניבַאר ( אמונ) םוחנ ןהוז ןיימ וצ ןוא ץיוװָאניכַאר
 -עג שיאערבעה ןיא קרעוו עניימ וצ טננַאלעבנַא סָאװ ןוא
 -רעגיווש ןיימ ,רעצעזרעביא ןעטפאהרעטפיימ םוצ ייז ןערעה
 לץעקינייא ןיימ ,רעטכָאט ןייז וצ ןוא ,ץיװַאקרעב .ד .י ןהָאז
 --- .ןדנ רהיא ןייז לָאז סָאד --- ץיװָאקרעב ( הרמת ) רמת
 ,ןעסעיּפ ענייט רַאפ ןעלאפניירַא ןעלעוו סָאוװ ,ןעמעיטנַאט יד
 עניימ וצ ןהעג בלַאה לָאז ,ַאקירעמַא ןיא ןהו דנאלפוד ןיא ןח
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 -ירומ טימ ןעשינעבױל טימ ןעלטימ םוש ןַײק (ב
 ןעמָאנ רעד רעסיוא ,ןייז םינ הבצמ ןיימ ףיוא לָאז ס'ונירומ
 -פיוא ןעשידיא םעד רעסיוא ןוא טייז ןייא ןופ "םכילע-םולש,
 .טייז רערעדנַא רעד ןופ ,טגעלעגייב סָאװ ,םפירש

 עניימ ןופ ןענַאיסוקסיד ןוא ןעטַאבעד םוש ןייק (ג
 -פיוא ןעגעוו ,ןעמָאנ ןיימ ןעגיבייארעפ ןעגעוו ןעגעללָאק
 םינ לָאז .ג .ד .א קרָאיײוינ ןיא טנעמונָאמ ַא רימ ןעלעטש
 זַא ,רבק ןיא גיהור ןענילנייַא ןענָאק טשינ ל'כיא - .: ןייז
 רעטסעב רעד .ןעכַאמ שירַאנ ךיז ןעלעוו םירבח עניימ
 עניימ ןענעייל טעוו עמ זַא ,רימ רַאּפ ןייז םעוו טנעמונָאמ
 עכילגעמרעפ יד ןיא ןעניפעג ךיז ןעלעוו סע זַא ןוא קרעוו
 ךיז ןעלעוו סָאװ ,ןעטַאנעצעמ קלָאפ רעזנוא .ןופ ןעססַאלק
 ןיא ןח ,קרעוו עניימ ןעטײרּפשרעּפ ןוא ןעבעגסױרַא ןעמענ
 םעד ןעבעג טימרעד ןוא ,ןעכַארּפש ערעדנַא ןיא ןה ,שידיא
 8 -- ץילימַאּפ ןיימ ןוא ןעזעל וצ טייקכילגעמ יד קלָאּפ
 רעדָא ,ןעוועג הכוז טינ בָאה ךיא ביוא .ץנעטסיזקע ע'דובכב
 ךיא לעװ ,ןעבעל ןיימ ייב ןעטַאנעצעמ ןייק טנעידרעפ טשינ
 קעווַא העג ךיא .טדיוט ן'כָאנ ןייז הכוז רשפא ייז
 ,ןעביולג ןעלופ ן'טימ טלעוו רעד ןופ
 ןעזָאלרעפ טשינ םעוו קלָאפ סָאד זַא
 - - -.םימותי עניימ

 ןוא רהָאי עצנַאג סָאד ךָאנרעד ןוא רבק ןיימ ףיוא .(ד
 -ילבעגרעביא ןיימ לָאז טײצרהָאי םוצ לָאמ עלַא רעטעּפש
 ייז ביוא ,סמעדייא עניימ ךיוא יו ,ןהוז רעגיצנייא רענעב
 ןעלעוו ייז ביוא ןוא .שידק רימ ךָאנ ןעגָאז ,ןעללעוו ןעלעוו
 ,ןעביולרע טינ יז טעוו טייצ יד רעדָא ,ןעבָאה טינ קשח ןייק
 ,ןעגנוגייצרעביא עזעיגילער ערעייז ןענעק ןייז טעוו'פ רעדָא
 -פיונעצ ךיז ןעלעוו יז סָאװ ,טימרעד רָאנ ןייז אצוי יז ןענָאק
 ךעלקינייא יד םימ ןוא עניימ רעטכעמ יד טימ עלַא ןעביולק
 האוצ עגיזָאד יד ןענעיײלרָאפ ןוא ,דניירפ עטוג טַאלג טימ ןוא
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 .טדיוט ןיימ ןופ גָאט ם'ניא ןעכילטנעפערעפ ןוא ןענעפע טעב ךיא

 .םכילעיםולש

 .קרָאיוינ ,1915 .טפעס 19 .ו"ערתה ירשת איי

 -רָאנ ךיז טָאה סע ,םירוּפכה:םוי תרחמ ,גָאט ןעגיטנייה
 טָאה קילגמוא סיורג ַא ןוא ,רחָאי סעיינ א ןעבױהעגנָא סָאוװ

 ןהוז רערעטלע ןיימ ןעברָאטשעג -- עילימאפ ןיימ ןעפָארטעג

 ךיז טימ ןעגָארטעגקעװַא ןוא ץיוװָאניבַאר (ליאַאכימ ) ַאשימ

 ,רימ ייב ןעבילבעג זיא ,ןעבעל ןיימ ןופ קיטש ַא רבק ןיא

 עכלעוו ,האוצ ןיימ יינ סָאד ףיוא ןעביירשרעביא לָאז ךיא

 ןיימ ייב ,1908 רהָאי ם'ניא ןעבירשעג טַאהעג בָאה ךיא

 -- .( ַאילַאטיא ) יוורענ ןיא ,ןייז קנַארק
 ךיא ביירש דנַאטשרעפ ןעלופ ןיא ןוא טנוזעג גידנעייז

 : ןעטקנוּפ ןהעצ ןיא טהעטשעב סָאװ ,האוצ ןיימ
 -עב ךימ ןעמ לָאז ,ןעברַאטש טינ לָאז ךיא ואוו (א

 רעדָא ,םיסחוימ ,ןעטַארקָאטסירַא ןעשיווצ טינ ןעטלַאה

 ץ'טימ ,רעטיײברַא ןעדיא עטסָארּפ ןעשיווצ דָארג רָאנ ,םיריבג

 ךָאנרעד טעוו עמ סָאװ ,הבצמ יד זַא ױזַא ,קלָאפ ןע'תמא

 עכַאפנייא יד ןענעשעב לָאז ,רבק ןיימ ףיוא ןעלעטשקעוװַא

 ןעצוּפעב ןעלָאז םירבק עכַאפנייא יד ןוא ,רימ םורַא םירבק

 רַאפ טָאה קלָאפ עכילרהע עטסָארּפ סָאד יו ױזַא ,הבצמ ןיימ
 -- .רעביירשסקלָאפ רעייז טנעשעב ןעבעל ןיימ
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 עיינ ַא ןָאיּביירש ךיא ןעוו ,לָאמ סכילטיא ןוא ,רעטרעוו עיירטעג

 ןעגָאז טעװ סָאװ :  ןײלַא ךיז ייּב ןענערפ טינ ךיא סעגרַאּפ ,ךַאז

 טלעג סָאד ךיא ּבָאה ןָא-טלָאמעד ןופ ...1 "סוקיטירק , ףיורעד

 "קרַאטש טלאה ךיא ןוא ,ןעּבילּבענ רימ זיא הטומ רָאנ ,ןערָאלרַאפ

 ,קנַאד ַא ןענָאז םהיא ךיא ףרַאד יצ !טנַאה ןיא ןעּפ יד קרַאטש

 ..3 טרהעקרַאפ הלילח יצ ,( וָאנּבוד ) םוקיטירק ןעניזָאד םעד

 טימ ןעכַארקרַאפ ןיּב ךיא .תיּבהילעּב ןייק טשינ ךיא ןיּב ףיורעד

 "עג ןָא ןיוש ּביוה ךיא זַא ,טייוו ױזַא ( יירעּביירש ) תַאלוח ןיימ

 וצ רהעמ רָאנ ,דניזעגזיוה ןיימ וצ טשינ ןוא ךיז וצ טשינ ןערעה

 טסייה סָאװ ,לעדניזעג ןעסיורג םענעי וצ ןּוא רוטַארעטיל רעזנוא

 ,..םוקילּבוּפ

 .ד"סרת ,תוכוס דעומהילוח ,וועיק



 םכולע-םולש 80

 ם'ניא ךיוא ןוא ןעּביירש טרַא ןיימ ןיא שינערהעקרעביא ןייַא
 ,רימ ייּב ןעּבעל ןעצנַאג

 ,טלעג ןופ ,רחסמ ןופ טייצ ַא רימ ייּב ןעוועג זיא טייצ ענעי
 ןענעז סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא המודכו ,ןערעיּפַאּפ ןופ ,עזרעּב ןופ
 עמ יו ,טּפַאחעגניירַא ךיז בָאה ךיא ,רוטַארעטיל וצ ךייש טינ
 ןוא ,רעטנעזיוט ערעווש עסיורג יד ןיא ,ןערעדעפ יד ןיא ,טגָאז
 --- סע ןעפור ייז יו ,געוו רעדנַא ןייַא ףיוא קעװַא רשפא טלָאװ
 טרָאטש רעסיורג רעד ןיא ןעמוקעג ..געוו ןע'תמ א םעד
 -עגנָא ןוא ,םיקסע עסיורג ענעדיישרַאפ ןעגעוו ,וועיק ןיא ,ןיירַא
 בָאה ןוא ןעפָאלש טגעלעג ךימ ךיא ּבָאה ,גָאס ם'נופ ךיז טדעימ
 ךיז ,ןענַאטשעגפיױוא ךיא ןיּב .ןערעוו ןעפָאלשנַא טנַאקעג טשינ
 רָאנ ,ןעּבירשעגנָא טינ -- ןעּבירשעגנָא ןוא שיטּביירש םוצ טצעזעג
 ןוא ,ןערהָאי-רדח עניימ ןופ גנורעניארע ןייַא ,ךַאז ַא ןעסָאגעגסיױא
 סָאד ּבָאה ןוא ,"?ערעסעמ סָאד, ןעּבעגעג ןעמָאנ א סָאד ּבָאה
 .ןעסעגרַאפ ןוא --- עיצקַאדער רעד ןיא טקישעגקעװַא

 ןיַא ךיא ףערט ,?דָאחסָאװ, םעד ןעייל ךיא ,םויה יהיו
 --- ( ווָאנּבוד ) ?סוקיטירק , ןופ רוטַארעטיל רעביא .קילּברעּביא
 טימ ."לערעסעמ , ןיימ םכותבו ,סעטַאמש ענעדיישרַאפ רעּביא
 עכילטע יד טנעיילעגרעּביא ךיא ּבָאה שינעּפָאלקצרַאה ךילקערש ַא
 "פערעסעמ , סָאד טּביױל סָאװ ,"סוקיטירק , םעד ןופ תורוש עמעראוו
 "פערעסעמ , ם'נופ רּבחמ רעגנוי רעד זַא ,תואיבנ טגָאז ןוא סניימ
 עטונ ןעּבעג לָאמַא ךָאנ טעוװ רע ןוא ןייז וצ טנַאלַאט ַא סיוא-טזייוו
 ,רוטַארעטיל-ןָאגרַאשז רעשידיא רעמערָא רעזנוא רַאפ ןעכַאז

 -רעּביא ךיא ּבָאה טײקרַאּבקנַאד ןוא דיירפ ןופ ןערערט טימ
 ןעגיצראהּבעיל ם'נופ רעטרעוו עגיזָאד יד לָאמ א ךָאנ טנעיילעג
 ןעביירש לָאז ךיא ,טרָאװ סָאד ןעּבעגעג רימ ּבָאה ןוא "םוקיטירק,
 ןעגיטנייה זיּב ןָא-טלָאמעד ןופ ןוא --- ךאנ ןוא ךָאנ טרא רעד ןיא
 עטוג עמערַאװ עכילטע יד ןעניוא עניימ רַאֹפ רימ ןעהעטש גָאט



 19 עופַארגָאיּב ןוומ ןצ

 עניימ ןופ יירדיייוצ א טקורדענּפָא טָאה "ץילמה , ןייא רָאנ

 עקשטיניילק טימ עיצקַאדער רעד ןֹופ הרעה ַא טימ "םירמאמ ,

 .( ריד טימ זיא ךַארּפש ןיד) ךּתא ךתפש , :ךעל'תויתוא
 רימ ןעלעוו ,דער ענייד קיש) םונדּבכֹו ךירבד ח?ש
 -ןושל ןעּביירש ןעּבױוהעגנָא ּבָאה ךיא ןוא ..,"( ןערעקוצרַאפ ייז

 טימ סענָאגַאװ עצנַאג ,דוּפ ן'פיוא "םירמאמ ,, עגיד'שדוק

 ךיא ,"ןערעקוצרַאפ , טלָאװעג טינ ייֵז טָאה עמ רָאנ ,"םירמאמ ,

 ,.! סָאו רַאפ טינ סייוו

 יַאֹּב ךיז טָאה (1888) טייצ רענעי ןיא -- איהה תעּב

 ןָאגרַאשז ןיא טַאלּב עשידיא עטשרע סָאד ,טָאלּב שידיא ַא ןעזיוו

 םייוג יד יו ױזַא ןוא ,( םיוברעדעצ רדנסּכלַא ןופ ?טַאלּבסקלָאפ ,)

 טלָאװעג טשינ "ןעמַארד , ענימ ןוא ?ןענַאמָאר , עניימ ןעּבָאה

 ןענעלעג ךיוא ןענעז "םירמאמ , עגיד'שרוק-ןושל יד ןוא ,ןעקורד

 -ַאקיצ ַא ףיוא טבורּפענ ךימ ךיא ּבָאה ,"טייהרעטרעקוצרַאפ , טשינ

 עמ סָאװ ,ןושל םעד ףיוא טסָארּפ ךַאז ַא סיּפע ןעּביײרשנָא טסעוו

 טלָאמעד זיא סָאװ ,םירפס-רכומ ילעדנעמ ןופ ןושל םעד ףיוא ,טדער

 טָאה עמ ןַא ,רָאפ ךייֵא טלעטש ןוא -- טנאה ןיא רימ ןעמוקעג

 ,ןײלַא רָאטקַאדער רעד ןוא ,?טַאלּבסקלַאפ , ןיא טּפַאהעגפױא סָאד

 ןוא ףעירּב ַא ןעּבירשעגנָא רימ טנַאה ןייז טימ טָאה ,םיוּברעדעצ

 ןעּביירש לָאז ךיא ,(!ןעטעּבע ג -- ? טרעה רהיא ) ןעטעּבעג

 ןענָאטעילעפ ןעּבעג ןעּביױוהעגנָא ךיא ּבָאה טייצ רענעי ןופ ןוא .ךָאנ

 רהעמ ױזַא ,ןעּבעגעג ּבָאה ךיא רהעמ סָאװ ןוא ,?טַאלּבסקלָאפ , ןיא

 טָאה םעד וצ ןוא ,ךָאנ ןעקיש לָאז ךיא ,ןעּבירשעגנ רימ ןעמ טָאה

 ןיא רעטײּברַאטימ סלַא ,רָאטקעּפס יכדרמ טּפַאחעגרעטנוא ךיז

 ,ןעמערַאװ וצ טרעהענפיוא טינ ךימ טָאה רע : ?טַאלבסקלַאפ ,

 רימ ייּב רעֶּבֶא זיא סָאד .הזה םויה דע -- ןעּביירש לָאז ךיא

 טָאה סע זיּב ,לעכעלעיּפש ַא יו רהעמ טינ טיוצ רענעי ןיא ןעוועג

 טכַאמעג טָאה סָאװ ,"?ערעסעמ , א טימ השעמ א ןעפָארטעג ךיז
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 ןופ ןערהָאפעגרעּבירַא רימ ןענעז ,ןערָאװעג טמערָארַאפ
 -םיוא זנוא ןעמ טָאה טרָאד ,ווַאלסַאיערעּפ ןייק קירוצ ָאקנָארָאװ
 ןופ טלַאּפש ַא טימ ,ךעלעקטָאּפַאק ענדָאמ עטשרע יד טהיינעג
 ,( ערילח רעד ןופ ) ןעּברָאטשעג זיא עמַאמ יד זַא ןוא ,ןעטניה
 ּבָאה ךיא ןוא ,"עלָאקש , רעד ןיא ןעּבעגעגּפָא עטַאט רעד זנוא טָאה
 -'הירּב ךס א ןעזיװַאּב ,רעדניק עלַא ןעשיווצ טנייפענסיוא ךימ
 ןיימ ףיוא ּבָאה ךיא סָאװ ,לעביּב ןעטשרע םעד ךָאנ ןוא ,טּפַאש
 ,"אעזו רק ןָאזניּבָאר , ,רהָאי ןהעצפופ וצ טנעיילעג ןעּבעל
 ."אעזורק ןָאזניּבָאר , םענעגייא ןייַא טכַאמעג דימו ףֹּכיִּת ךיא ּבָאה
 םעד ןעזיוװַאּב ,?ָאעזורק ןָאזניּבָאר רעשידיא רעד, : ןעמָאנ ן'טימ
 זיא זנוא ייּב ) םיחרוא יד ןעזיוװַאּב טָאה עטַאט רעד ןוא ,ןעטַאט
 ! םיַלּכ יד ןופ סיױרַא ןענעז עלַא ןוא ,,( הינסכַא ןייַא ןעוועג

 ףיוא יוװ ,ריס ףיוא טקוקענ עטַאט רעד טָאה ןָא:טלָאמעד ןופ
 ,תושר ס'עמַאמפיטש רעד ןֹופ ןעמונעגסױרַא ךימ ,בוט-ןבא ןייַא
 ןענעיוו ךימ טזָאלעג טשינ ,ןעגָאלש ךימ לָאז עמ ,טזָאלעג טשינ
 ,סעקנישזָאר ןעקַאה רימ ןעּבעגעג טשינ ,רעדניק עניילק ערהיא
 ןעמָאנ ן'טימ רעלעקנייוו ַא ךיוא ןעוועג זיא זנוא ייּב ) רעהירפ יו
 םיחרוא יד רַאפ ןעצוּפ רימ טרהעוורַאפ ןוא ,( ?גערעּב יענשזוי,
 המודכו ,גנַאג ַא ןעפיול ,רַאװַאמַאס םעד ןעלעטש ,לעוויטש יד
 .טייצ רענעי זיּב ןוהט ייז געלפ ךיא סָאװ ,תוכאלמ עכלעזַא

 -ןוא-ןייא זיּב רהָאי ןהעצעבעיז ןופ סָאװ עכַאּפע רעד ןיא
 ןייז טלָאװעג ,ןערעידוטש ןעמונעג ּבָאה ךיא זיּב ,רהָאי גיצנַאװצ
 רהעמ ךָאנ רָאנ ,טנעיילעג ךס ַא- ךס ַא ךיא ּבָאה ,רעניּבַאר ַא
 -עג ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלא ךיא ּבָאה ןעבירשעג ןוא .,ןעּבירשעג
 ןוא רועיש ַא ןהֶא ןעמארד ,ןענַאמַאר ,ןעמעָאּפ ,רעדעיל :טנעייל
 בָאה "קרעוו, עניימ !ןיירַא טלעוו רעד ןיא "םירמאמ, טָאלג
 ּבָאה ךיא ) סעיצקַאדער עשייונ ןוא עשידיא עלַא ןיא טקישעג ךיא
 סעיצקַאדער יד ןוא ,( ןעשיסור ןיא ןוא שדוק-ןושל ןיא ןעּבירשעג
 ..סעבורה יד ןעצייה ֹוצ סָאװ טימ טַאהעג ,םשה ךורּב ,ןעּבָאה
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 זיא סָאװ ,ץַאק ַא וליפא ןוא ,( ?קישטּבאר, העז ) ןערערט רימ

 ןופ ןוא .ּבעיל ןוא רעייט ןעוועג רימ ייּב זיא ,ץרש א ,אמט 8 רָאנ

 .(?שינעפעשַאּב , חעז ) טינ ןעמ טסעומש רעדניק עמערָא עקנַארק

 "עג ךיז טָאה --- ! גידריווקרעמ --- ןעּביירש ןֹופ קשח רעד

 .לעטנעה ןעש ןעטלעז ס'חרז ּבר ןיּבר םעד ןופ רימ ייּב ןעמונ

 ןעשָארג ַא טקנעשעג עטַאט רעד זנוא טָאה "בתּכ  םענעש ַא רַאפ

 ּבָאה בתֹּכ םענעש םעד ּבעילוצ ןוא ,( "רַארָאנָאה , רעטשרע רעד )

 -רַאפ ,) ןעּבירשעגנָא ןעש ּבָאה ןוא לעכיּב ַא טהיינעגפיוא ךיז ךיא

 זַא ןוא ,קודקד ףיוא ןוא ך"נּת ףיוא רוּבח ןעצנַאג א ( ?טסאפ

 ןערָאװעג לעּפתנ רע זיא ,ןעטַאט םעד ןעזיװַאּב סָאד ּבָאה ךיא

 ייּב ןעגָארטעגמורַא גנַאל-גנַאל סָאד טָאה ןוא "קרעוו , ןיימ ןופ

 ןהוז ןייז ןעש יװ ,רעדנוזַאּב ןעכילטיא ןעזיוװַאּב ,ענעשעק ןיא ךיז

 ,( ןחעצ רהֶאי ַא טלָאמעד ןייז טפרַאדַאּב ךיא ּבָאה טלַא)) טּביירש

 ףיורעד .קודקד ןעק רע טוג יװ ןוא ך"נּת ןיא זיא רע רָאלק יו

 ,לעדרעּבךןעּפַאצ ַא טימ דיסח ַא דיא ַא ,ןכש רעזנוא טגָאזעג טָאה

 : לעצעק ַא יװ ,ןענװַאד תעשּב ןעשטיווק טגעלפ סָאוװ ,קיזייַא בר

 רימ ייּב זיא טש'רקיע רעד ! ז"עלב קידניּב --- קידנימש --- קודקד ,

 .?עקיטירק, עטשרע יד ) ,,,"! לעטנעה ןעדליג ַא !לעטנעה סָאד

 ,תוינחור ןופ תומלוע ענעי ןיא ,ןיהַא ץלַא ךימ טָאה ןעניוצעג

 ןעלעיּפש ןופ ,( "ייװָאלָאס עליסוי, העז ) הניגנ ןופ ,תומולח ןופ

 הוצמ"רּב רעד ךָאנ ןיילַא ּבָאה ךיא ןוא ,( "וינעּפמעטס , העז )

 םעד טּפַאחעג ּבָאה ןוא -- לעדעיפ םוצ טּפַאחענוצ ךיז הבננּב

 ,( ?לעדעיפ ן'פיוא, העז ) ןעטַאט ןיימ ןופ קסּפ ןעטכער
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 ןעכַאמ ףיוא ןעכיילג ַא רימ טימ ןעוועג ןיא רענייא ךָאנ
 ןוא ,"ןערימירג ךיז , ,"ןעלעיּפש, ,ןעלעטשרַאפ ךיז ,ןעלעטשנָא
 ןיא סָאד .רעדעיל ענעשרעדנואוו ,ענעש ןעגניז השעמ תעשּב
 -ענ רעד ,וועידעוודעמ לע'ריאמ רעדָא ,ס'בר םעד לע'ריאמ ןעוועג
 יד .וועידעוודע מ טסיטרַא רעטמהירַאּב םעדכָאנ רעסיוו
 ךָאנ םהיא רַאפ טקעלּפטנַא ןעוועג זיא "ןעלעיּפש , ןופ ץנוק
 עטסנעש סָאד ןעגנוזעג ןוא סיוורָאּב ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ,טלָאמעד
 - ,ערייּב רימ ,* לעּפע ןעּבלַאה ַא רַאפ רעדָא ןעשָארג ַא רַאפ דעיל
 --- "ןלזג, םעד טלעיּפשעג ןעּבָאה ,וועידעוודעמ לע'ריאמ ןוא ךיא
 ןועידעוודעמ ,עיזַאטנַאפ רענעגייא רעזנוא ןופ קיטש-רעטַאעהט ַא
 ןוא ,ןאמערָא רעד ,דיא רעד ןעוועג ןיּב ךיא ,ןלזג רעד ןעוועג זיא
 רעמיוּב יד ) דלַאװ רעד ןעוועג ןיוש ןענעז םירבח עגירעּביא יד
 ןיִּב ,ןַאמערָא דעד דיא רעד ,ךיא ,( ןעטסיטַאטס -- דלַאװ ם'נופ
 : ט'הנעט'עג ,סעהינס יד ףיוא ,ןלזנ ן'רַאפ ,םהיא רַאפ ןענַאטשעג
 ןייֵא ,ןַאמערָא ןייא דיא ַא ןיּב ךיא ? רימ וצ וד טסָאה סָאװ,
 ,רע ןוא ,.."! רעדניס ןוא ּבייוװ ןיימ ףיוא תונמחר ּבָאה ! ןויבא
 ,טנַאה ןיא רעסעמשטַאדָאלַאק ַא טימ ,( וועידעוודעמ ) ןלזג רעד
 -םיוא זומ רע ,זומ רע זַא :?עדעיל ןעש ַא רהעז ןעגנוזעג טָאה
 ...{ ןעדיא עֶלַא ןעליוק

 טינ ןענעז רימ ןעגיוצרעד טכעלש ןוא ןעּברַאדרַאֿפ טייוו יו
 יױזַא רימ ייּב ןעוועג םייח-ילעּב רעצ ןופ ?היפעג רעד זיא ,ןעוועג
 ,( "חלשותמ , העז ) טקנערקעג ךיִמ טָאה דרעפ קנַארק ַא זַא ,סיורג
 ייּב ןעפורעגסיױרַא טָאה סופ םענעכָארּבעגרעּביא ןייַא טימ םנוה א

 :עידָאלעמ רעד טימ לעדעיל ַא קנעדעג ךיא * ה

 ,סאג רענליוו רעד ןיא סיױורַא ךיא העג,

 ;יירשעג סיורג ַא טימ לוק ַא דיא רעה

 -- { העוודיוא

 ".יוזַא טעיירש עמ
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 .זנוא ןעשיווצ ןעוועג זיא רענייא ...! ןעקנַאדעג ,תורז תובשחמ

 ַא ,ס'ילייק ילא ,ןעסייהעג רע טָאה ילא ,רערעטלע ןייַא ,רבח ַא

 .ייּב טקעװעג ,תוישעמ טלהעצרעד זנוא רע טָאה --- ןתח ַא לעגנוי

 ןוא ..,עסיורג רַאפ זנוא טכַאמעג ,ןעּברָאדרַאפ ,ערה"רצי םעד זנוא

 ,טנייוװעג ןעּבַאה רימ ןוא ,רסומ טגָאזעג יּבר רעד טָאה םעדכָאנ

 ,טּפיהעג טשינ ,ךילרהע טנעװַאדעג ןוא ןערערט טימ ןעסָאגעג

 .ןָאהטעג הבושּת ןוא טנייוועג ,טנייוועג ןוא "ונמשִא, ךיז ןענָאלשעג

 עגדָאמ ןָאדייװדניק ןופ ןעוועג רימ ייּב ןיא עיזַאטנַאפ יד

 יו ןעהעזעגסיוא רימ ייּב ןעּבָאה רעזייה .טציהעצ ןוא סיורג

 -- ךעלדיימ ,ןעשטנעמ --- רעמיוּב ,תונידמ --- ןעפיוה ,טדעטש

 -עטש ,ליח -- זָארג ,ןעצנירּפ --- טיילעגנוי עכייר ,סהּכלמ-תּב

 געלפ ךיא ןוא ,בָאומ ןוא םודא ,םיּתשִלּפ --- עוויּפָארק ןוא סעקלעכ

 .("תועובש ףיוא סנירג, העז ) המחלמ טיט ייז ףיוא ןהעג

 ןעדעי ןופ ןוא ךַאז רעדעי ןופ ענירעכעל סָאד ןעּפַאחפיוא

 ,געלפ ךיא .תַאלוח ַא טעמּכ רימ ייּב ןעוועג זיא סָאד --- ןעשטנעמ

 בר ןיּבר ם'נופ .רעדנוזַאּב ןעכילטיא ןעכַאמכָאנ ,נידנעליוו טינ

 עמַאמ-עטַאט ערעייז טימ םירבח עֶלַא טימ ןעכיל'חרז טימ חדז

 שזָארָאטס םעד ָאקסינָא ,?ידבהל ,ןוא רוּכש םעד רעּב-ךורּב זיּב

 ּבָאה ןעכַאמכָאנ םעד טָא רַאפ ןוא --- סיפ עטהערדעגסיוא יד טימ

 יד ןעװעג ךיא ןיּב רדח ןיא .,ץלָאה יװ ,שטעּפ טּפַאחענ ךיא

 ,ןעכַאל ןענעלפ עֶּלַא ,(רעקימָאק רעד ) "קנערק עטּפעלשרַאּפ ,

 עמַאמ יד טָאה םייה רעד ןיא רָאנ .,רימ ץוח ַא ,ןעכַאל טריוט ן'זיּב

 -סיוא ןעמונעג יז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,קיטש עניימ טקרעמַאּב

 | .תועונּת עגיזָאד יד רימ ןיא ןעינערָאק
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 ! ףליה וצ ןייז ךייַא זָאל טָאג ןוא ? טייּברַא רעיא ייּב ןעמוק ץונוצ ךייַא ייז ןעלעוו רשפא .תומישר לעסיּב
 רבח רעטסנעּבעגרעּביא רעייַא

 .םכילעיםולש

 ,תמאּב ןעוועג רימ ןענעז םורפ ןוא ,ןע'חרז ּבר וצ ,דמלמ ןעטסעּב םוצ ןעּבעגעגּפָא ,רשיהח-ךרדּב טרהיפעג ,בֹושח ןעטלַאהעג ןעמ טָאה ,רעדניק ס'קיוועוו םוחנ ,זנוא ןוא ,זנוא ייּב --- גנידסלא ,זנוא ייּב --- קיטילָאּפ ןופ ,זנוא ייַּב טרערעג ןעמ טָאה ןיִּבר ם'נופ ;זנוא ייּב ןעקנורטעג ןעמ טָאה ןייו לעזעלג ַא ;זנוא ןופ ןעגָארטעגסױרַא ןוא זנוא ןצ טכארּבעג ןעמ טָאה סעיינ עלַא ;שודיק ףיוא זנוא וצ ןעמוקעג ןעמ זיא בוט-םוי עֶלַא ;לעטדעטש ןעצנַאג םעד רַאפ חּכלמ-הולמ ַא ןנוא ייּב ןעוועג זיא סטכַאנ-וצ-תּבש עלַא ! טייקניניילק ןייק טשינ ךיוא --- ,רעדניק ס'קיוועוו םוחנ ּבר ,רימ ןוא ! "ס'קיוועוו םוחנ בר, --- תורבח עלַא ןופ ןושאר יאּבִנ רעד ,ריבנ רעד ,סחוימ רעד ןעוועג רעטָאפ ןיימ זיא ָאקנָארָאװ םעניילק ןעגיזָאד םעד ןיא ,ןערהָאי עשרעדניק עשירַאנ עטוג עטשרע עניימ ,ןערהָאי ענעדליג עטסעּב יד טכַארּברַאפ ךיא ּבָאה טרָאד -- ( ןעריוּבעג 1889 רהֶאי ם'ניא ןיּב ךיא ֹואוו ) ווַאלסַאיערעּפ טדָאטש רעד ןופ טייוו םינ ,םיורג יד רטמו-לט ַא יו ,ָאקנָארָאװ ?עטדעטש ןיילק ַא ןיא ..
 ,םירוהרה טנייה .("לערעסעמ סָאד, העז ) עקשוּפ-הקדצ רעד ןופ טלעג טע'בנג'עג ,ןענוַאד ם'ניא טּפיהעג ,ןעטַאט םעד טגלָאפעג טשינ ,םרעשַאנ ,םרענגיל תוריבע-ילעּב עסיורג-עסיורג ךיוא ןעוועג רימ ןענעז טייקמורפ ץטימ םענייאניא םורָאװ ,דניז עסיורג ערעזנוא ףיוא ?ונמשִא, ןענָאלש ,ןענוװַאד ם'ייּב ,םעדכָאנ ךיז ןענעלפ רימ ןוא ,רסומ לעסיּב א ןעגָאז חדז בר יּבר רעד זנוא טנעלפ גָאט עלַא .רסומ ס'ניּבר רעזנוא ןופ ןעסָאגרַאֿפ ןעּבָאה רימ סָאוו ,ןערערט יד ןופ םעט ןעסיז םעד דניצַא ךָאנ קנעדעג ךיא =



 עיפַארנַאיּב ןיימ וצ

 !יקצינװוַאר טניירפ רעטסרעייט ,רבח רעטסּבעיל

 תומישר לעסיּב ַא שטָאח ןעּבעג ךייַא לָאז ךיא ,טליוו רהיא

 טינ ללכּב ןיא יצ ,ארומ רהעז ּבָאה ךיא ? עיפַארנָאיּב ןימ וצ

 ַא ךָאנ ןיא רשפא ?עניימ עיפַארנָאיּב יד ךַאז עגירעּביא ןייק

 קשח ךיא ּבָאה ,תינשהו .סנייא רעמונ זיא סָאד ? הירפ וצ לעסיּב

 .* רפס ןעצנַאג ַא --- ןעּבעל ןיימ ןופ עטכישעג יד ןעּביײרשנָא ןייֿלַא

 ןיא ןָאהטרַאפ קרַאטש ,םכילע אל ,טציא ךיא ןיּב ,סנעטירד ןוא

 -גייק ךָאנ ךיא ןיּב ּביירש ךיא טניז .,רוטַארעטיל ןיא יקַאט ,קסע

 .דניצַא יװ ,רַאּבטכורפ ױזַא ,ויטקודָארּפ ױזַא ןעוועג טשינ לָאמ

 רהיא ןוא .ךס ַא ךיז טּביירש עס רָאנ -- טכעלש יצ ,טוג יצ

 ףיוא וליפא -- ןעּביירש וצ ?גוסמ ןיּב ךיא ױזַא יו ,ךָאד טסייוו

 ַא ...! טרעווש ַא ןופ ףרַאש ַא ףיוא ןוא ?עדָאנ ַא ןופ ץיּפש ַא

 ןעסיורד ןיא קלָאפ רעזנוא ייּב ןוא ,טונ טינ זיא טייצ יד -- ןורסח

 -- ךיז טכַאל עס זַא ןוא ,ןעכַאל טינ ךיז טסולג ,ענרַאמח זיא

 ךיז ןעּביירשרעּביא סָאד טנייה ,,,סעקרעשטשַאי טימ ךיז טכַאֿכ

 וצ טמענ -- םייוג יד ,לידבהל ,ןוא ןעדיא יד ,םילודג ערעזנוא טימ

 ןופ ןעסירעגּפָא ךיז ךיא ּבָאה ךָאד ןוא .טייצ אמזונ ַא רימ ייּב

 ַא ךָאנ ךייֵַא טָאנ ןוא ,(!חצור) העש עצנַאג ַא ןענעװטרעיײַא

 עילַאטיא ןיא ןעביירש וצ םעדכָאנ ןעביוהעגנַא יקַאט ךיא בָאה רפס םעד *

 ."ןעבירשעג ןזיילַא םהיא ןופ ,עיפַארגָאיב ס'מבילע:םולש ,, ןעמַאנ זסימ

 .19153 ןיא {םכילעיםולש ןופ) טקרעמעגנָא
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 יד דַאֹד ןעפַאה עילימאפ ס'טכילעיםולש ןופ רעדעילנטימ עגינייא

 "כיד רענעטלעז רעד ןיא טשינ ביוא - רעטכידסקלַאפ םעד ןופ עיפַארנַאיב

 ןיא שטָאח זיא ,ןעפורַאב ןעוועג זיא רָאנ ןײלַא רע רעכלעוו וצ ,םרָאפ רעשירעט

 -- ןעגנוריסַאּפיסנעבעל ןוא ןעטקַאפ עכילקריו יד ופ טכיל ןע'תמא םעד

 עלַא ןערעװ טצונעגסיוא ןעלעוו קעווצ ןעגיזַָאד םעד וצ .ףוס ן'זיב ןערהיפרעד

 ןעבעל ןייז רַאַפ טלעמַאזענ טָאה םכילע-םולש סָאװ ,תומישר ןוא ןעלַאירעטַאמ יד

 רעשירַארעטיל ןייז ןעשיווצ גנונעדרַא רעסיורג ןיא טזַָאלעגרעביא ייז טָאה ןוא

 .השורי
 .ןשטיוװַאקרעב .ד .י זופ גנוקרעמַאב
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 ןייז טעוװ רע זַא !ןיז טינ סָאד טעוװ רע זַא ,טרָאװ סָאד ךיז
 סָאוו ,סָאד זיא שטנעמס א ...עלַא יו טינ רעניּבַאר ַא
 | ...ןןייז ?יוו רע
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 ןעטימ ןעטכער ןיא ןעסירעגרעביא טרעוו "סערָאביװ יד, ?עטיּפַאק ז'טימנ
 רע ןעכלעו ןיא ,עטכישעג' סנעבעל ס'מכילע'םולש ןֹופ ךוב עכילרעדנואוו סָאד
 טָאה ןוא ןערהָאי עטצעל יד ןיא ענייז ןעטפערק עטסעב יד ןעבעגעננײרַא טָאה
 .ןעגנַאזעג עֶלַא רעביא גנַאזעג רעד -- "םירישהיריש, ןייז רַאֿפ טנעכערעג סע
 יד ןיא ןיוש ןערָאװעג ןעבירשעג ?עטיּפַאק עניזַאד סָאד זיא ,טנייש סע יװ
 .ןעבעל ןייז ןופ געט עטצעל

 ,גנידסלא םכילעיםולש ןופ ןעטפירש ענעבילבעגרעביא יד ןיא גידנעכוזכַאנ
 עילימַאפ ןייז טָאה ,"דיראי ם'נופ ,, ךוב ן'טימ תוכייש זיאיסעזעכלעוו ַא טָאה סָאװ
 םינ עיפַארגָאיבַאטױא רעד ןופ דעלטיּפַאק עטײברַאַאב ךילצנענ ןייק רהעמ
 טימ ןעבירשעג ,םכילעיםולש ןופ ננוביירשאבסנעבעל עצרוק ַא רעסיוא ,ןענופעג
 ,טניירפ א וצ ףעירב ַא ןֹופ םרָאּפ רעד ןיא ןייֵלא םהיא ןופ קירוצ ןערהַאי
 -רַאפ רעד רעכלעוו ןיא ,"דירַאי ם'נופ, ףוב םוצ המדקה עניילק ַא רעסיוא ןוא
 ןייז ןעביירש ֹוצ קנַאדעג םוצ ןעמוקעג זיא רע יוזַא יו ,טלהעצרעד רעסַאפ
 -ַאטיוא עטײברַאַאבזייק/ טינ ןענופעג ןעמ טָאה םעד סָאטשנָא .עטכישעגסנעבעל
 ם'יב ןענעיד טלאזעג ןעבָאה סָאװ ,תומישר ןוא ןעלַאירעטַאמ עשיפַארנַאיב
 ןעלופטכַארּפ ןעסיורג ַא רַאפ לעגעיצ ןוא םהייל סלַא טנעה יד ןיא רעטסיימ
 זיב ןעכיירגרעד טנַאקעג רשפא טָאה סָאװ ,ךוב ןעלַאסָאלַאק ַא רַאפ -- ןינב
 -רעּפ ןץטימ ןעמַאזוצ ,ןעמונעגמורַא ןעטלָאװ עכלעו ,רעדנעב ןהעצ
 ןיא ןעבעל ןעשידיא ם'נופ עכַאּפע עצנַאג 8 ,רעטכיד ם'נופ ןעבעל ןעכילנעז
 .עקירעמט ןוא עּפָארײא

 רעד ןוא -- טָאהעג טינ לזמ ןייק רעבָא טָאה רוטַארעטיל עשידיא יד
 ןיז זיב רַאנ טרהיפרעד ןעביילב ױזַא טעװ ןינב רעטנַאלּפעגיסיורג רעגיזָאד
 טינ סָאנ רעמערָא רעזנוא ןיא ןהעטש ןעביילב יױזַא טעװ ןוא קָאטש ןעטירד
 ןייז ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא זיא רעטסיימ רעד .דַאְד א ןהֶא ,רעטגידנעעג ןייק
 .ןערָאװעג ןעפורענקעװוַא טײברַא
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 .תגורעיגער רעד ייּב קינווָאנישט א ןוא םידיגנ יד ייַּב רעקעלרעלעט

 ןעמענוצ טינ טהעג שטנעמ רעבילטנערָא ןייֵא --- סנעטייווצ ןוא

 ןייּּב םעד ןערעדנַא ם'ייַּב טנוה ַא יו טינ טסייר ,הסנרּפ ס'מענעי

 ...ןהייצ יד ןופ

 ןיא זַא ,טלהיפ דלעה רעזנוא .,םירובד עפרַאש רךָאנ ,עצרוק

 ,רליּב א ךיז טנַאמרעד רע ןוא .תמא קיטש ַא טגיל רעטרעוו יד

 ךיז טנעגענַאּב "סערָאּביװ, יד ןופ גָאט םעד טָאה רע ױזַא יז

 רענעי ױזַא יװ ,ןַאמרעדור ןועמש רעניּבַאר-סקע רענעּבול ן'טימ

 ןעטלָאװ ייז יוװ ךיילג ,ןעקָארשעצ ןעניוא יד ,סָאלּב ןערָאװעג זיא

 שיגַארט ױזַא ,,.7? רימ וצ טאהעג וד טסָאה סָאװ) : ןעגערפ

 ןוא ןעסירעצ טניה ערעדנַא ןופ זיא סָאװ ,טנוה ַא סיוא-טהעז

 ןופ ןעקע רעיֿפ עלַא ףיוא ןערָאװעג טגָאיעגסױרַא ןוא ןעסיּבעצ

 םָאד טמהעלקרַאפ שינעגעגַאּב םעד ןופ םהיא טָאה סע .טלעוו רעד

 ןעוועג טיירג זיא רע סָאװ ,עבלעזַא ןעוועג זיא טונימ ןייא .,ץרַאה

 םהיא ,זלַאה ן'פיוא ןַאמרעדור ןועמש ןעכילקילגמוא םעד ןעלַאּפ

 ערהיא טימ ןעּבול טדָאטש יד םהיא ןעטערטּפָא ןוא הליחמ ןעטעּב

 סָאד ...תונּבר ףיוא רוטַאדידנַאק רעד טימ ןוא םיּתּב-ילעּב ענעש

 רעּבָא סע טָאה ..,ךילשטנעמ וצ ןיוש ,ךילשטנעמ ןעוועג טלָאװ

 -ָאגע רעד סױרַא זיא דלַאּב ,טונימ ןייא יו טרעיודעג טינ רהעמ

 ..ןעוועג רבוג טָאה "ךיא, רעד ןּוא --- "ךיא ,, רעד ,טסיא

 רבח ןייז ןופ קעװַא זיא דלעה רעד ץרַאה ַא רעסָאװ טימ

 רעגרע ןייז ןָאק סָאװ .ןייז רעשמ ךיז ןעמ ןָאק --- ןיקשוטָאלָאז

 "מוא ןיּב ךיא ןוא טכערעג זיא רענעי זַא ,סייוו ךיא זַא ,םעד ןופ

 רעניטכיר רעד ףיורעד ןַאהרַאפ זיא ןעווָאכעשט ייּב ...? טכערעג

 יוו ,ט? היפ עג ךיז ט ַא ה ר עג .:קורדסיוא

 ןיײא ..."ף'ייז ןעסענענ טָא ה סָאוו ,רעניויא

 ַא וומ סָאװ רַאפ :ןהעטשרַאפ טנַאקעג טינ רע טָאה רָאנ ךַאז

 ייּב רעקעלרעלעט ַא אקוד ןוא ,טירקָאּפיה ַא אקוד ןייז רעניּבַאד

 טיג רע ןוא ...? גנורעיגער רעד ייּב קינװָאנישט ַא ןוא םידיגנ יד
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 סָאד ןעלעוו רימ יו ,החמש יד ןערָאװעג טרהעטשרַאפ ךיילג םהיא זיא סע .טרעיודעג רעּבֶא סע טָאה גנַאל טינ ,רענענייא ןייא יו יקַאט ,גונעת ןעּביולקעג ,רעניּבַאר ץטימ ןעוועג חמשמ ךיז טָאה רע .רעטכעלעג רַאפ ןערָאװעג ןעצלָאמשעצ זיא אנחּכ רעטלַא רעד
 ,וַאלסַאיערעּפ ןיא ,טדָאטשסטרוּגעג ןייז ןיא רעניּבַאר ןעגנוי ן'טימ ךרוד ךיז רימ ןערהָאפ עלייוורעד .ןעהעז רעטייוו

 טעװ ווַאלסַאיערעּפ זַא ,דלעה רעזנוא ךיז טָאה טלעטשעגראפ
 אזא --- טייקגיניילק ַא ,?םערָאּביװ, ענייז טימ םָארָאדָאח ןהעג
 טעוו רָאטַאנרעּבוג רעד זַא ,ןייז טשרע טעוו החמש יד .,ןעצנאגניא טינ ךיוא ןוא ,החּפשמ יד רָאנ ךיז טָאה טהערפעג ,טשינרָאג טימ טשינרָאג -- ףוס םוצ !ןערהָאי יד טָא ייּב ןוא ,גלָאפרע
 ןייק ,עינרעּבוג רעד ןיא ןערהָאּפכרוד ךיז ףרַאד עמ ,ןעטמול ןיא ךָאנ סָאד טגנעה פייוורעד .ןעגיטעטשַאּב ?סערָאּביװ, יד
 זיא רעמָאט ןוא .גנומיטש ענעּביױהעג יד ןעלהיקוצּפָא ףיוא גונעג ןעוועג ןיוש זיא ןילַא סָאד ;..ןערימש ,ןעשטָאּפָאלח --- עוַאטלָאּפ
 יד ףיוא ?עקעררעּבױא עלעג סָאד ,רעטנורַא טנעה יד ,ךילטיירּב ױזַא ףיז טהעג עטייח ,רעדורּב ןערעגנוי ס'רעניּבַאר רענעּבול םעד ,ןַאמרעדור עטייח טימ ןענעגעגַאּב ךלעה רעד ךיז ףרַאדַאּב ,גרַאק
 ,גידלוש ךַאז ןייק ןיא ךיז גידנעלהיפ טינ ,?עּברַא יד ןהֶא ןעלסקַא
 טימ טינ טרחיר רענעי .טנַאה יד דלעה רעזנוא סיוא םהיא טהיצ
 יוװ ,ייּברַאפ ךרוד-טהעג ןוא סייז ַא ףיוא ּפָא-טערט ,טנַאה ןייק
 טכארט --- ?רעדורּב ַא רַאפ רעדורּב א, ...רעטנאקאבמוא ןייַא
 -ַאֹּב םעד רבח ןייז ףיוא תוכז ַא טניפעג ,רעטנידעלַאּב רעד ךיז
 רעדנַא ןייֵא ראפ ץרַאה ןייז ןעסיגסיוא קעוװַא-טפיול ןוא רעגידעל
 -ָאלָאז זַא ,סיוא ךיז טזָאל .ןעניקשוטָאלָאז לעמחרבַא רַאפ ,רבח
 ,ךעטשרעסעמ ףיוא ןַאמרעדור עטייח טימ זיא רע שטָאח ,ןיקשוט
 ןיא דלעה םעד טגָאז ןוא ןעטייח טכערעג םעד ּפֶא רע טיג ךָאד
 טינ טנַאה יד טציא םהיא רָאט שטנעמ רעטכער ַא זַא ,ןעניוא יד
 רע סָאװ ,רַאפרעד -- סנעטשרע : םימעט ייווצ רעּביא .ןעּבעג
 ַא ,טירקָאּפיה ַא ,קעובצ ַא זיא רעניּבַאד ַא ןוא ,רעניּבַאר ַא זיא
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 יד טקעלעג טָאה םלוע רעד זַא ,ןעמ טנָאז עשז סָאװ --

 ? רעגניפ

 ךייַא ךיא לעװ ,ןעּבָאה טינ לעּביארַאפ ןייק ט'רהיא בוא ---

 .השעמ ַא ןעלהעצרעד

 רעד טָאה --- .רעהַא תוכייש ַא טָאה סע יּבַא .יתיתכחמ - =

 ןוא ,ןעלירּב יד ןָאהטעגנָא ,ןערעה טיירגעגוצ ךיז אנהּכ רעטלַא

 : ןושלה הזּב ןעּביוהעגנָא טָאה רעניּבַאר רעד

 ,לירבה? ,טימ זיא ,ןעלהעצרעד ךייַא לעװ ךיא סָאװ ,חשעמ יד

 "עג זיא ,סױרַא לעדָאנ רעד ןופ סָאװ-רָאנ ,חלג רעננוי ַא .חלג ַא

 סָאװ ,ןעגָאז ןוא ןעשטנעּב םהיא לָאז רע ,טילָאּפָארטימ םוצ ןעמוק

 םהיא טָאה .רעטסיולק ןיא םייוג יד רַאפ אנח ןעדער וצ טָאה רע

 םייוג יד לָאז רע ןַא ,טגָאזעג ןוא טשטנעּבעג טילָאּפָארטימ רעד

 גיצרעפ יד ןופ תפומ םעד ,?שמ? ,עגילייה ןופ םיתפומ ןעלהעצרעד

 יירד טימ געט יירד דלַאוו ןיא טעזנָאלּבעג ןעּבָאה סָאװ ,עגילייה

 ןעזיװַאּב טָאג טָאה ,רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסױא טינ רעיש ,טכענ

 גיצרעפ עלַא ךיז ןעּבָאה .טיורּב ַא ןענופעג ןעּבָאה ייז --- תפומ ַא

 ןוא ןעסעגעג ייז ןעּבָאה .טױרּב סָאד ןעסע טצעזעגקעווַא עגילייה

 ןעּבילּבעגרעּביא ךָאנ זיא'ס ןוא --- ,ןעסעגעג ןוא ןעסעגעג ,ןעסענעג

 ןיא חלג רעגנוי רעד םָאה ,אנח ןעמוקעג זיא'ס זַא ...ןעגרָאמ ףיוא

 לעסיּב ַא רָאנ ,תפומ םעד טלהעצרעדרעּביא םייוג יד רַאפ רעטכיולק

 יירד דלַאװ ַא ןיא טעזנַאלּבעג טָאה רעגילייה ַא רענייא ,שרעדנַא

 טָאה ,רעגנוה רַאפ ןעגנַאגעגסיױא םינ רעיש ,טכענ יירד ןוא געט

 טָאה .טיורּב גיצרעפ ןענופעג טָאה רע --- תפומ ַא ןעזיווַאּב טָאג

 ןעסענעג ,ןעסעגעג ןוא ןעסענעג רע טָאה ,ןעסע טצעזעגקעווַא ךיז רעי

 .ײןעגרָאמ ףיוא ןעּבילּבעגרעּביא ךָאנ זיא'ס ןוא -- ןעסענענ ןוא

 ױזַא יו ,ןעטלַאהעגריפ םהיא טָאה טילָאּפָארטימ רעד זַא ,רעטעּפש

 רעגנוי רעד םהיא טָאה ? תועט ןעסואימ אזא חלג ַא סָאד טכַאמ

 : טרעפטנעעג חלנ

 ...תפומ ַא ךיוא סָאד זיא םייוג יד טָא רַאפ ---
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 ! טגָארט רע רָאה עגנַאל ערעפַאװ ןוא --
 ..לבש רעצרוק ,רָאה עגנַאל ---
 רעד ןופ רעהעטשרָאפ עגירעּביא עלַא יד ֹוצ ןוא סיקסוװעשטַאגָאר יד וצ ,סיקסוועינַאק יד ֹוצ ,סיקצומכַאּב יד וצ -- טדָאטש ןופ סעמיצ עמַאס םעד וצ ,"ינּפ , יד וצ ןעטיזיוו ץוט בלאה ַא ןעטַאטשּפָא גָאט ןייא ןיא ?כש גונעג טָאהעג רע טָאה ןעגעווטסעד ןופ

 םהיא טקעטשעגּפָא ,ךיז טקוקעגנָא טוג ,ןָא"ןעּביוא טצעזענקעווַא םהיא ןעמ טָאה ,?הוש ןיא ןעוועג "םערָאּביו, יד רַאפ סָאװ תּבש םעד רע זיא ,גרַאק זיא רעמָאט ןוא ,עיזאושזרוּב רענעּבול
 ,ריטפמ ןעפורעגפיוא ןוא סמבילע-םולש טרעדנוה רַאַּפ ַא

 טָאה ןאמ-הרבח רעד ןוא .ןעמַאזקע ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד
 רעד :סָאװ טָא ךיז טָאה ןָאהטענּפָא ןוא ,?םערָאּביװ, יד ייּב ןָאהטענּפָא ךיז טָאה סָאװ ,םעד ןעגעקַא טינרָאג ךָאנ זיא סָאד רָאנ | הרטפה ַא לָאמ ןייא ןעוועג ןיוש סָאד זיא ,הרטפח ַא טנעלעגקעווַא
 טָאה עמ ןוא ,ןעדיא טימ לופ ןעוועג זיא ?עוװוַארּפוא , רעד ןופ לָאז
 ףיוא אקוד ןוא ,שינעדער ַא טימ ןעטַאדידנַאק יד ןופ רעטסגנוי רעד סױרַאטמוק ,ןעלהַאװ יד ֹוצ ןעטערטוצ טפרַאדַאּב ןיוש

 יו טקנוּפ ,ןינע םוצ טּפעלקעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,שרדמ ַא טימ ןוא ?שמ ַא טיס ןוא ך"נּת ןופ םיקוסּפ טימ טשימעגסיוא ,שיסור !
 ןיא דלַאַב ,סעקלַאג ןהָא ראג םלוע ןעצנַאג ם'נופ רעניּבַאר רַאֿפ ןערָאװעג ןעּביולקעגסױא זיא טאדידנַאק רעגנוי רעד זַא ,ןעמונעג -סיוא ױזַא טָאה "השרד, יד רָאנ .טנַאװ רעד וצ סעּברַא ןייא
 םוצ קעװַא רעניּבַאר רעגנוי רעטלהעוורעדסיוא רעד זיא ןילַא ןוא ,?ָאנסַאלגָאנירעי ןַארּבזיא ,בוט-לזמ, :םיהַא שעּפעד ַא קעװַא
 ,גלָאפרע ַאזַא טַאהעג טָאה עיצקעטָארּפ ןייז סָאװ ,טרהירעג ןעוועג תמאב ןיא רעטלַא רעד ,ךיז ןעקנַאדּפָא אנהֹּכ ןמחנ בר ןעטלַא
 טימ םהיא סָאד טלָאװ רע זא ,טרעפטנעעג רעניּבַאר רעד םהיא טָאה .םלוע ן'רַאפ ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,השרד יד ןעלהעצרעד -רעּביא םהיא לָאז רע ,רעניּבַאר םעד ןעטעּב ןעוועג ןלעּב ַא זיא רע
 .ןערעה וצ סָאװ ָאטינ זיא ,טלחעצרעדרעּביא ןעגינעגראפ



 / יו טו
 זנוא םזיּב וד ,טייהרעטנוזעג העג; :ייז ןעגָאז ,טינ ייז טלעפעג

 גנַאל ןיוש ייז ןעּבָאה ןַאמרעדור רעניּבַאר םעד ."ןעלעפעג טינ

 ןעכוז ךיז געמ רע ןַא ,טלעטשרַאפ רהעז טינ אקוד ןוא ,טגָאזעג

 ןעּביירט ייז זַא ,ןעניימ רע טעוו רעמָאט ןוא ,טדָאטש רעדנַא ןייַא

 -רַאפ שרדמהיתיּב ןיא טרָא ןייז ייז ןעּבָאה ,סעװָאטַאק םהיא טימ

 תּבש ןעמוקעג זיא רעניּבַאר רעד זַא ױזַא ,תיּבה-לעּב ַא וצ ןעגנוד

 טָאה ןוא ,ןעציז וצ ואוו טאהעג טינ רע טָאה ,ןײרַא ?הוש ןיא

 ןעטייווצ םעד .סיפ יד ףיוא טייצ עצנַאג יד ןהעטשסיוא טזומעג

 טימ טָאה ןוא "עיצילָאּפ , טימ ןעמוקעג רַאפרעד ןיוש רע זיא תּבש

 ןיא ןָאךעּבױא טדָאטש ןייז ןעמונעגנייַא הרובנ טימ ןוא תופיקת

 טקעפע םעד ןעלעטשרָאפ גנירג ךיז ןָאק עמ ןוא --- טנַאװ-חרזמ

 טסואוועג טָאה טלעוו עצנַאג יד .טָאהעג טָאה סע סָאװ ,ןח ן'טימ

 ןעוועג זיא השעמ עצנַאג יד סָאװ ,ץוח א םורָאװ .טקַאפ םעד ןופ

 םיוּברעדעצ רָאטקַאדער רעד ךָאנ טָאה ,"ץילמה,, ם'ניא ןעּבירשַאּב

 תרעה} ַא ךעל'תויתוא עניילק ץנַאג טימ ךיז ןופ ןעּבעגעגוצ

 טקנוּפ טמענרַאפ סָאװ ,רָאטקַאדער ם'נופ גנוקרעמַאּב ַא --- "?"ומה

 רע טינ טרָאד .עיצנעדנָאּפסערָאק יד יװ ,לעיפ ױזַא לָאמ יירד

 ןוא ,םלוע ןענירעּביא םעד יַאס ,רעניּבַאר םעד יאס ּבָאנ א קעװַא

 עיצילָאּפ טזָאלרעד ןעּבָאה ייז סָאװ ,םשה-לולח ן'רַאפ ייז ט'רסומ

 אל ןכו} ַא טימ םיוא רע טזָאל ןעזָאל ןוא . .שודק םוקמ ַא ןיא

 רֶאּפ ַא טימ טגידנערַאפ ןוא ,טינ ןעמ טוהט ױזַא --- "השעי

 ידכוג : הלינמ רעד ןופ הצילמ א טימ ןוא קוסּפ ַא טימ ,םישרדמ

 ַא ןעוועג ףיורעד זיא ,םולשה וילע ,םיוּברעדעצ ,"ףצקו ןויזַּב

 . ָ רעטסיימ

 -נַאק ןייז ןעּבעגעגפיוא טינ ןַאמרעדור טָאה ןענעווטסעד ןופ

 דנַאק ענירעּביא יד ךיוא ןוא .תונּבר רענעּבול ףיוא רוטַאדיד

 ףיוא דצ רעדעי ןוא ,דצ ןייז טימ רעדעי טייּברַאעג ןעּבָאה ןעטַאד

 .םעמּכ ןיוש רָאנ .ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ףמַאק רעד ןוא ,םילּכ ענייז

 ם'נופ יו זיא ,?סערָאּביװ, יד רַאפ געט רֶאּפ ַא ,טצעליוצ רָאג

 ןםימ עיפַארנָאיּב רעניזָאד רעד ןופ דלעה רעד ןעלַאפענּפָארַא ?עמיה
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 ,עיצקעטָארּפ ענעש ַא טָאה רענייא ,םלוע םעד ןעמענ ֹוצ סָאװ טימ ,ןעלטימ ענייז טימ ןיז-ילּכ ענייז ךיז טָאה ךצ רעדעי ןוא ,דצ ןייז ךיז טָאה טַאדידנַאק רעדעי ,ןעטַאדידנַאק זָאל ַא ךיז ןעוהט סע ןוא ,רעניּבַאר ַא ןעביולקסיוא ךיז ןעלָאז ןוא ןעטרָאד ןוא ןעטרָאד ןעלמַאז
 החמש יד ןָא ךיז טּביױה ,טריסַאק ןערעוו "סערָאּביװ, יד ּביֹוא ןוא ,ןעטַאדידנַאק ענעביולקעגסיוא-טשינ יד ןופ סעיצַאסַאק טימ תוריסמ עינעילװַארּפ יקסנרעּבוג רעד ןיא ןהעג וצ ןָא-ןעביוה ,ןעגיטעטש -ַאּב ?האוװסיױא םעד ףרַאדַאּב רָאטַאנרעּבוג רעד יוװ יֹױזַא .הנותח עטכער יד ןָא ךיז טּבױוה ןעלהַאװ יד ךָאנ טשרע ןוא ,סעקלַאג יד ןעלהעצ םייּב ןעטייקשלאפ םוש ןייק הלילח ןעמוקרָאפ טינ ןעלָאז'ס -זַא ,גנוטכַא טיג סָאװ ,"לעּפענק, ַא טקישעגוצ טרעוו ,רשּכ ןהעגוצ ןעלָאז "סערָאּביװ; יד ידּכ .םישרח -- לָאמַא .ןעכָאװ קעװַא ױזַא סע ךיז טהיצ לָאמַא ! טּבעלעגייח זיא סע .סעקלַאג טפרַאװ עמ ,טריטָאלַאּב עמ ,רעניּבַאר ַא טּביולק עמ --- חחמש ַא ,סַאג רעשידיא רעד ףיוא הלודג א זיא סע ,ךיז ןעציה הרבח ,ךיז טלעדער סע ןוא ,סע טכָאק טדָאטש ןיא .םינ רענייק טפָאלש ןעפָאלש .,הקשמ לעזעלנ ַא טימ --- לעטירד רעד  ,טלענ טומ טייּברַא רערעדנַא רעד
 ...סעיצַאסַאק עיינ טימ תוריסמ עייג ,?סערָאביװ, עיינ ,םידדצ עיינ ,ןעטַאדידנַאק עיינ .ביֹוהנֶא ןופ לָאמ ַא ךֶאֹנ

 רעייז טלעטשעגסױרַא ןעּבָאה סָאװ ,ןענױשרַאּפ יד ןעשיווצ
 סע זַא ןוא ..?ןעלעפעג זנוא טזיבא : םהיא ייז ןעגָאז ,שטנעמ ַא טלעפעג סע זַא ,ייז .תומכח ןייק ןופ ןוא קיטילָאּפ ןייק ןופ טינ ןעסייוו ןעדיא רענעּבול יד .ןע'חישמ ףיוא יו ,?םערָאּביװ יד ףיוא טקוקעגסױרַא טָאה םלוע רעד .ןעּבול ןיא ןעמונעגסיוא קרַאטש טינ ,םינּפַא ,טָאה רעניּבַאר רעגיזָאד רעד ,רימָאטישז ןיא פוש-רעניּבַאר רעד ןיא טקישענּפָא ןוא טעװעטַארעגסױרַא םהיא ןעּבָאה ןעדיא ןוא ךיז ןע'דמש ייּב ווַאלסַאיערעּפ ןיא ןעטלַאהעג טָאה סָאװ ,רעד טָא ,ןַאמרעדור ןועמש ,ןהוז ס'רמלמ םעד דוד -השמ ןעוועג סָאד זיא ,טקנעדעג רהיא ביוא ,רעניּבַאר רענירעה -ורפ רעד ךיוא ןעוועג זיא ,ןעּבול ןיא תונּבר ףיוא רוטַאדידנַאק



 / - וע

 ףיז רע רעהעג סָאװ ןֹוא 4 רָאטערקעס סלַא ןַאמ רהיא וצ טמוק

 ן'טימ, --- "4 ןיקסרָארּב רעסָאװ טימ, --- ? ןיקסדָארּב טימ ןָא

 ָאד זיא ןּתוחמ ַא רַאפ סָאװ, --- ..."יקסדָארּב רענָאילימ רעוועיק

 -- ?? רעטעפ ַא רערעייַא טינ יקסדָארּב זיא, -- ++/ 4 יקסרָארּב

 א ןייז רימ ףרַאד יקסדָארּב זַא ,ןעלעפעג םיּפע ךייַא זיא סָאװ,

 -- ... 3 רעוו, --- "? ןֶא ךייא רע רהעק ןעד סָאװ, --- ,.."? רעטעפ

 ..??} ןערהעקנָא רימ רע לָאז ,רהיא טליוו ,סָאװ; --- ."יקסרָארּב,

 ערעדנַא סָאד סנייא ןא ךיז ןעקוק עדייּב ,עזױּפ עצרוק ַא

 א ןיא .ןעקנַאדעג ענייז טימ רעדעי .טרעדנואוורַאפ טסכעה

 ?רָאטערקעס, ם'ייּב םיױּבלעּפע יורפ יד טנערפ םורַא טונימ

 ײּב ךױא טנעידעג טינ טָאה רהיא ?ױזַא ;לָאמ ַא רעדעיוו

 טפרַאדַאּב ּבָאה ךיא זַא ,ןייַא ךייַא טלַאפ סָאװ, --- "? ןיקסדָארּב

 וליפא רָאנ םהיא טנעק רהיא ןוא , -- "4? ןיקסרָארּב ייּב ןענעיר

 ןוא טדער עמ ! ןערעוו סָאד לָאז ופט, -- "? ןעמעוו, --- "? טינ

 ,שטָאח רימ טגָאז ! ןעדעררעד טינ ךיז ןָאק עמ ןוא --- טרער עמ

 ... 1 רעהַא רהיא טמוק יװ ןוא רהיא טנעז רע

 רלעה ןעוויאַאנ רעזנוא ףיוא טָאה גָאט ןעטווווצ ץ'םיוא

 טָאה םױּבלעּפע השמ ןָאדטַאּפ ןייז ;זירּפרוס רעיינ ַא טרַאװעג

 ןייֵַא טַאהעג טָאה "יול בר, ,ּבולק ןופ טרהעקעגמוא טינ ךָאנ ךיז

 ןעסע םייהַא ןעטַאט םעד ןעפור ןיירַא ּבולק ןיא ןהעג --- טייּברַא

 ןעּפַאח וצ טאהעג טינ סשח ןייק רעּבָא יול בר טָאה .,סעמערַאװ

 רעטומ יד םהיא טָאה .ןעצרַאה ןערעטכינ ן'פיוא שטעּפ עטסיזמוא

 ּבר ןוא ,לעסנַאװַא ןייֵא טימ "שטעּפ רכש , ןעלהָאצַאּב טזומעג

 רעד ןיא זיא רענייז עטַאט רעד זַא ,העידי ַא טכַארּבעג טָאה יול

 --- ןעטרָאד ןופ ןוא ,לַאזקָאװ םוצ ךיילג ּבולק ןופ ןערהָאפענּפָא הירפ

 .וועיק ןייק
 ןופ גנושַאררעּביא ןייַא ןעוועג סָאד זיא דלעה רעזנוא רַאפ

 ןיא סע .לעמיה ןעיולּב א טימ גָאטנענוז םענעש א ןוא רטרוד א
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 יד ןעשיווצ טקילפנָאק ַא רעדעיוו ןעגנורּפשעגסױרַא זיא ַאד ןוא ,ןהעג ץיגרע ןעּביױלקעג ךיז טָאה ןוא לעפטרָאּפ ן'טימ לעקעטש
 -עג גערפ ַא טָאה ּבייוו סָאד ,ּבייוו ןוא ןַאמ עיירטעג ןוא עּבעיִל
 ,טרעפטנעעג טָאה ןַאמ ךֶעד ןטהעג רע ןיהואוו ,ןַאמ רהיא יב ןעּבעג
 ...ןעטעלַאװ ןוא תוּכלמ ןוא םיכלמ רעטיול ,ךעלעשטנעמ רָאנ ,יז טגָאז ,שטנעמ ןייק טינ זיא סָאד .טנַאקַאּב טוג ץנַאג ךיוא רהיא ןיא ,ןעהעז םהיא טימ ךיז ףרַאד רע סָאװ ,שטנעמ רעד ןוא ....סעמערַאװ וצ ןעגרָאמ שטָאח ןעמוק לָאז רע יאולח ;} העש עגלַאה ןייז טנַאקַאּב זיא רהיא זַא ,טקרעמַאּב ּבייוו סָאד ףיורעד םהיא טָאה .ןעשטנעמ ַא טימ ןעהעז ןעטרָאד ךיז ףראד רע .העש עבלַאה ןייא ףיוא ןיירַא בולק ןיא זַא

 טלָאװ טרָא ןייז ףיוא ןַאמ רעדנַא ןייֵא זַא ,קוק ַאזַא םהיא ףיוא טינ יז רָאנ ,טינרָאג ףיורעד םהיא טרעפטנע ּבייוו סָאד ..? ןייט ןהֶא סע ןיא לעיּפש ַא רַאפ סָאװ ,.!ןייט ,ערעייט ןיימ ,ןענעבער ןעסעגרַאפ ,םינּפַא ,וד טסָאה זייט ןוא --
 | | ."רַאטערקעס , םוצ טנַאה יד סיוא רע טהיצ ךָאנרעד ,טכַארט ַא עלייוו א םיוּבלעּפע טוהט .טָאה רע טלעג לעיפיוו ,טזייוװַאּב ןוא ענעשעק רעד ייּב ּפַאה ַא "ראטערקעס, רעד ךיז טוהט 4 טלעג ךיז ייּב רע טָאה לעיפיוו ,נערפ ַא טייה -רעליטש םהיא טוהט ןוא ,טּביירש רע יו ,םהיא וצ ןָא ךיז טניוּב ,"רַאטערקעפ , ןעגנוי ןייז וצ וצ"טהעג רע ,ןופרעד ךיז טכַאמ םיובלעּפע השמ רָאֹנ .לענידעּבעל א דרע רעד ןוא ןיירַא רעֶסעֶּב

 י ,בולק ןופ גידנעמוקקירוצ ,ןעּבענּפָא ךאנ םנייה ךייא סָאד ?'כיא ?טֹונימ רַאֹּפ ַא ףיוא ןעהיילסיוא סָאד רימ רהיא טנָאק רשפא --
 .רע ױזַא יו ,ןעגערפוצסיוא "ךָאטערקעפס , םעד ןעמונעג םיוּבלעּפע םאדַאמ יד טָאה םיֹוּבלעּפע .השמ .ןופ גנַאנקעװַא םעֶד ךָאנ | | { ןרנ | ,ס'נמוזמ לעסיּב עצנַאג סָאד םהיא ןעּבעגעגקעװַא ןוא "ראטערקעס, רעד טרעפטנעעג םהיא טָאה --- ! דֹובּכ ןעטסערג ן'טימ !ךֶא -- |



 0 יי על

 רהיא ,ּפָאק רעד יו רהעמ ןעטייּברַא ףרַאד גנוצ יד .רעטרעוו טימ

 לָאז רענעי זַא ,רעטרעוו ?עיפ ױזַא טימ םענעי ןעטישרַאפ טפרַאד

 -רַאפ ןעדעי ןוא קנַאדעג ןעדעי ןערילרַאפ לָאז ןוא טלעמוטעצ ןערעוו

 רעטנעזיוט טימ ןעפרַאװרַאפ םענעי רהיא טנָאק טלָאמעד .,דנַאטש

 -רַאּפעד ענָאיצַאסַאק, ןֹופ ןוא "ןוָאנָאקַאז דָאווס, ם'נופ ןעטַאנַארנ

 רַאפ ןיא סָאד .ןעניולפעג טינ ,ןעגיוטשעג טינ סאוו ,"טנעמאט

 ןענעז ןעטנעילק .טינ ןעמ טרער ןעטנעילק יד ןופ ןוא .רעטניר יד

 .ןעקלעמ ךיז ןעזָאל לָאװ ,תומהּב .ןערעש ךיז ןעזָאל סָאװ ,ףָאש

 םימ  ,גידנעטייר ייז ףיוא טרהָאפ עמ זַא ,ּבעיל ןעּבָאה סָאװ ,דרעפ

 םינ ןעטלַאה ייז .,ךיז ןעינָאמערעצ וצ סָאװ ָאטינ יאדוא זיא ייז

 ןעּבָאה ייז ,לַארָאמ טגידערּפ סָאװ ,עקשעמעל רעטקייוועצ ַא ןופ

 רָארּפ ןעטרהעלעג ַא רַאפ רעדייא ,לאהַאנ א רַאפ ץרא-ךרד רהעמ

 טימ קַאז ַא יװ ,סענָאקַאז טימ טּפָאטשעגנָא זיא סָאװ ,רָאסעפ

 ַא ןהִא ןעזייװַאּב טינ ךיז רהיא טרָאט סַאג רעד ףיוא .עווָאלַאּפ

 ,ןעטעזַאג עטלַא ןעטלַאה ןעטרָאד טגעמ רהיא --- לעפטרָאּפ ןעסיורג

 ךיז ייּב ּבוטש ןיא ןוא ,ןעטעשנַאמ טימ רענלעק עגיטיוק רעדָא

 רהיא זַא רָאנ .נעט עצנַאנ ץַאק רעד טימ ןעלעיּפש ךיז רהיא טנעמ

 ןעּבָארג ַא ןיא ןעפעיטראפ ךיז רהוא טפראד ,ונולא א טלעטרעד

 םינ רהיא טרָאט טנעילק ַא ,ןרעטש םעד ןעּבייר ךיז ןוא ךוּב

 ן'זיּב ןעניוזסיוא טינ םהיא ט'רהיא זיּב ,טנעה יד ןופ ןעזָאלסיױרַא

 רהיא סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ךַאז ַא ןייז טינ ףרַאד סע ןוא ,ףוס

 ...! ץלַא טסייוו רהיא םורָאװ --- ?טינ סייוו ךיא, ןעגָאז טכָאז

 רעד ןופ רעסַאּפרַאפ רעד טלָאװ עיצקעפ רענעש ַאזַא ךָאנ

 רַאפ סָאװ ,ןהעטשרַאפ טנעמעג ,ךיז טכַאד ,עיפַארגָאיּב רעגיזָאד

 םיוּבלעּפע השמ "ענערעיוואפ ענשזַאיסירּפ, רעד טָא שפנ ןימ ַא

 שיטַאּפמיס ,גולק ַאזַא טאהעג םיױּבלעּפע רעד .רעּבָא טָאה .זיא

 "רעטנוא ןוא ןעגיוא ענייז טימ ט'פושּכ'ראפ ךייַא טָאה רע זַא ,םינּפ

 ןערָאװעג רהיא טנעז גידנעליוו טינ ןוא ,ןעדער ןייז טימ טפיוקענ

 ךָאנ ,טכַאנרעדפיוא ןעּבלעז םעד .ןעּבעל ןוא בייפ טימ רעניַײז

 .םָאד ןעמונעג רע טָאה ,טלעמיררעגרעּביא ךיז טָאה רע יוװ םעד
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 הנותח רעד ךָאנ סָאװ-רָאנ זיא קלָאפרַאּפ סָאד יו ,ךיילנ ןעהעזעג
 סָאװ גידנעּבָאה טשינ ןוא ,עזייר-סטייצכָאה רעטשרע רעייז ףיוא
 ײלרעלַא .ןעטנעמילּפמָאק עסיז טימ ךיז ןעמ טייּב ,ןוהס וצ
 ײלרעלַא ןוא טלעװ ס'טָאג ףױא ןַאהרַאפ ןענעז ןעשטנעמ
 | | ,..! סעילידיא

 ענשזַאיסירּפ , רעד טָאה ערעשטעוו רעגיטרַאסיורג רעד ךָאנ
 -קעס , ןייז ןוא טסַאג ןייז טצעזעגקעווַא םיוּבלעּפע ?ענערעיווַאּפ
 ,רעיּפַאּפ ַא ןעּביירשרעּביא םהיא ןעּבעגעג ,שיטּביירש םוצ ?רַאטער
 -רעּביא .?עמירד א ןעּפַאח טרַאּפשעגוצ ךיז רע טָאה ןײלַא ןֹוא
 -רַאמ טָאה ןוא סָאריּפַאּפ ַא טרעכיורראפ רע טָאה ,ךיז טלעמירדענ
 סעומש רעד ,?רַאטערקעס, ןעגנוי ןייז טימ סעומש ַא ןעדנוּב
 ןייא .,ןעּבעלכ ,ןעוועג טלָאוװ'ס זַא ,טנַאסערעטניא ױזַא ןעוועג זיא
 רעווש זיא סע ,טקרעמַאּבמוא ןעזָאלוצכרוד םהיא טָאג רַאפ הריבע
 רָאנ ,ךילּבעטשכוּב ןערהָאי ?עיפ יױזַא ךָאנ ןעּבעגוצרעּביא םהיא
 ףיוא טא ךרעל ןעוועג זיא ,םהיא ןופ תיצמּת רעד ,טלַאהניא רעד
 | ; רענייטש םעד

 : יוזַא ןיא ןופרעד השעמ יד ,ןַאמרעגנוי ,סיוא עשז טרעה --
 רהיא ןוא רַאנ רעסיורג ןייק טשינ ,ךיא העז ,לעגנוי ַא טנעז רחיא
 ןעדער וצ ףיוא לעגניצ ַא ןוא ,ןעּביירש םוצ לעטנעה ןעש ַא טָאה
 ןָאק רהעגַאּב רעיא זַא ,םינמיס עַלַא --- ךיוא רהיא טָאה שיסור
 -אודַא רענעריוּבעג ַא טנעז רהיא ,טסייה סָאד .ןערעוו טליפרעד
 ,ןעלעוו טלָאז רהיא --- ךאז ןייא ןעהעז רעּבָא רהיא טפרַאד .טאק
 ,ךאז-ייב א זיא שינעטנעק .ןייז רהיא טעװ ,ןעלעוו ט'רהיא זַא
 ןָאק רעמָאט ,ךיז ייּב ןעלַאפּפָארַא טינ טרָאט רהיא --- רקיע רעד
 -עצ ?עגניצ רעיא טימ טפרַאדַאּב רהיא .ףייַא ןופ רעסעּב רענעי
 ןייא ןעזייוװַאּב טינ טרָאט רהיא .שינעטנעק ס'מענעי ןעּפָאלס
 םורָאװ .,ןערעסעדג ַא רַאפ ץרא-ךרד טָאה רחיא זַא ,עגר ןייא ,טונימ
 ןעטיש ןייא ןיא ןעטלַאה טפראד רהיא - ,רעטסערג רעד םנעז רהיא
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 "רַאפ ַאזַא ןַא ,גיטיונ רהעז זיא'ס זַא ,רע טניפעג ןענעווטסעד

 ןייא שטָאח ,ץימש ןעכוזרַאפ לאז ,יול ּבר ןייז יװ ,רוחּב רעטייש

 םהיא ייּב זיא ,םױּבלעּפע השמ טגָאז ,ןייֿלַא סָאד .ךָאוו ןיא לָאמ

 טנַאקַאּב זיא ן'יול בר זַא ,ןעקנעד ךיז טזָאֿל סע ןוא ,ּפיצנירּפ ַא

 ןַא ,ּפיצנירּפ ןייז ךיז טָאה יול בר םורָאװ ,ּפיצנירּפ רעגיזָאד רעד

 ּפִא ךיז רע טגָארט ,ןייז קסּפ םייקמ רעטָאפ רעד םהיא ליוו םיוק

 ! םהיא טכוז טהעג --- ונניא דליהו ןוא

 םעד טגיהורַאּב טשינ רעֹּבֶא טָאה ךיז ןעגָארטּפֶא ס'יול בר |

 -רעּבירַא רָאנ ךיז טָאה ףמַאק רעד ,טקילפנָאק םענעביוהעגפיוא

 טָאטשנָא .ןעדָאּב רעדנַא ןייַא ףיוא ,טדערעג שירַארעטיל ,ןענָארטעג

 רעטָאפ ןעשיווצ ןעוועג רע זיא טונימ ַא טימ רעהירפ סָאװ ,םעד

 ןוא ןַאמ ןעשיווצ ןעכָארּבעגסױא דניצַא המחלמ יד טָאה ,ןהוז ןוא

 ן'פיוא דָאֹּב עצנַאנ יד ןעפרָאװעגּפױרַא טאה םױּבלעּפע השמ .ּבייוו

 ,ורפ עיירטעג עּבעיל ןייז ,יז ןעצנַאגניא זיא גידפוש זַא ,ּבייוו

 רהיא רַאפ ןייַא ךיז טלעטש יז סָאװ ,טימרעד ,ןייז טנוזעג לָאז

 םינ ךיז טָאה ,םיױּבלעּפע םַאדַאמ ,ּבייוו סָאד ןוא .שידק םענעש

 ןעּבעיל רהיא טנַאמרעד טָאה ןוא עשַאק רעד ןיא ןעייּפש טזָאלעג

 ס'נהוז ןייז ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו זַא ,ןעּבעל לָאז ןַאמ ןעיירטעג

 "שירק , רהיא יו ,קַאיטַאּב רהעמ ךס א ןעוועג רע זיא ,ןערהָאי

 טָאה ,םיוּבלעּפע השמ רערעייט רהיא ,רע בוא ןוא ,דניצַא זיא

 ,לָאמַא םהיא טָאה עמ זַא ,ןעקנעדעג 'רע ףרַאדַאּב ,ןורּכז ןעטונ ַא

 השמ) רָאנ ,םיוּבלעּפע השמ טינ ןעפורעג ,טכַאדעג טנייה טינ

 ... לעצעלּפ
 קרַאטש ןייז סע לָאז טסַאג ַא רַאפ זַא ,ןעגָאז טינ ןָאק עמ

 -ןעילימַאפ א ייּב תודע רעטכירעגמוא ןיֵא ןייז וצ םהענעגנָא

 בייוו ןוא ןַאמ עיירטעג ןוא עּבעיל יד יו ,ןעקוקוצ ןוא עמַארד

 ןייא .ןעגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ טערג עגיטיוק סָאד ךיז ןעשַאװ

 ױזַא יװ ,טרעדנואווַאּב ןוא טקרעמַאּב טסַאג רעד ָאד טָאה ךַאז

 ןעּבָאה ,ּבייװ סָאד טינ ןוא ןַאמ רעד טינ ,םידדצ עדנעפמעק ערייּב

 "סיוא טָאה סע ,הּברדַא .ץרַאה סָאד ןעסעגעגּפָא טינ ייּברעד ךיז
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 ןענָאװצעגסיױא ןוא גיד'תּבש ןָאהטעגנָא ךיז טָאה ,ןיטריוו ענעטלעז
 -פָאמ ַא ערעשטעוו ףיוא טכָאקעגּפָא יז םָאה ךָאנרעד .רעדניק.יד
 ם'מיובלעּפע .רעסייק רעד ןעסע טגעמעג טלָאװ םהיא סָאװ ,טיוצ
 ןעמ טָאה ּבוטש ןיא --- ,שטַאגנוי ַא םכח ַא ,יול רוחּב רערעטלע
 ןופ ןעטלַאהנייא טנַאקעג טיג ךיז טָאה -- ?ווְפ בר  ןעפורעג םהיא
 שיט ןופ גידנעהעטשפיוא ,ןעּבעגעג עקרוּב ַא טָאה ןוא תולעּפתה
 ,טרָאשעג טינ רָאנ טלָאװ סע ןַא ,לעכייּב סָאד ךיז גידנעטעלג ןוא
 עכלעזַא ןעכָאק לָאז עמ ןוא טסעג עכלעזא ןייז ןעלָאז גָאט עלַא זַא
 שטַאּפ ַא טקנעשעג םיוּבלעּפע חשמ םהיא טָאה ,ןעטייצלָאמ עטוג
 ,טדָאשעג טינ רָאג טלָאוװ'ס זַא ,ןעּבעגעג נָאז א םהיא טָאה ןוא
 ןעּבָאה טינ לָאז ןוא רעגילק עלעסיּב א ןייז לָאז ,יול בר ,רע זַא
 : ןעּבענעג גָאז ַא רע םָאה ?רַאטערקעפ, םוצ ןוא .גנוצ עגנַאל ַאזַא

 ! טישכּת רענייפ ַא ? יול ּבר ,שידק ןיימ ךייֵא טלעפעג יו ---
 ..שירק רימ ךָאנ ןעגָאז ןענָאק טעװ רע ןעוו ,דרע רעד ןיא ןעגיל טלָאמעד ןיוש געמ ּפָאק ןיימ ! םלשומ א ,ערה-ןיע ןייק

 .םכותּב ךיוא יול בר ןֹוא ,טכַאלעצ עֶלַא ךיז ןעּבָאה ץיוו ם'נופ = |
 ןעמעננָא ךיז גיטיונ רַאפ ןענופעג רעטומ יד טָאה ןעגעווטסעד ןֹופ
 -ןיירַא רהיא רָאנ ! עמַאמ ַא טראפ --- ןהֹוז רחיא ןופ עדווירק יד
 יױרפ יד .טקילּפנַאק א ןעפורעגסיױרא רעיש טָאה ךיז ןעשימ
 ךילטנעפָא ץנַאנ סָאד טָאה יז ןוא --- ,רעכיז ןעוועג זיא םיױּבלעּפע
 ם'נעטַאט ןייז ןיא ןעמוק טעװ ?שידק, רהיא זַא -- ,טנָאזענסױרַא
 עטַאמ רעד לעיפיוו ,לכש לעיפ ױזַא טקנוּפ ןעּבָאה רע טעוװ ,ןערהָאי
 ,רענייז

 .ןעדנוצעגנָא ןערָאװעג זיא רעטָאפ רעד ןוא ,ןייֵלַא יול בר טּפַאחעג -רעטנוא טָאה --- ! עטַאט רעד יװ ,רהעמ ךָאנ רשפא ןוא --
 טינַא ,ןעגָארטעגּפָא סנעטייצַאּב ךיז םָאה יױכ בר סָאװ ,קילנ ַא
 ךיז טָאה םױּבלעּפע השמ .ןעש טינ רהעז ןייז טנַאקעג טלָאװ
 ןוא ?הָארטש-ּבייל , ןופ ,רענגעג ַא זיא רע שטָאח זַא ,ןעוועג הדומ
 סָאװ ,גהנמ רעשירַאּברַאּב ַא זיא ןעסיימש זא ,טלַאה רע שטָאח
 ןופ ,"עיצַאזיליוװיצ ןופ ןעּפיצנירּפ, יד טימ ןייֵא םינ טמיטש
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 ?לַאמערקעס , א ןופ עלעטש א

 עמ -- .װַאקרעצַאלעיב ןייק ןָארטַאּפ םעיינ ןיז טימ טרהָאפ רע

 -- ,סעילידיאדזעילימַאפ -- .טסַאג ןערעייט ַא יװ ,ףיוא םהיא טמענ

 תוכלה רַאטערקעס ן'טימ טנערהעל תיבהללעב רעד -- ."יול בר,

 ףעירביהצילמ ַא טביירש רע -- .טרַאנענּפָא סואימ --- .טאקָאװדַא

 .ןעגנונעפַאה עיינ טמוקַאב ןוא רעטָאפ םוצ

 רעד ךיז טָאה ,וָאקרעצַאלעיּב ןייק וועיק ןופ גידנערהאפ

 ,טיירּב ץנַאג טלעטשעג םױּבלעּפע ?ענערעיװָאּפ ענשזַאיסירּפ ,

 טעװעלַאשזענ טינ ,קישטשעמָאּפ רעכייר ַא יו ךיז טרהיפענפיוא

 ,וָאטסַאפ ןיא ,לַאזקָאװ ן'פיוא .,סָאלק רעטשרע ןעטעליּב ןעפיוק

 סָאװ ,ןעשטנעמ םעד ,טעפוּב םעד טלעג ןעזייפ וצ ןעש ןעּבעגעג

 רעזנוא .טלעדנַאהַאּב ןייפ ץנַאג ךיוא רע טָאה ,טנעידַאּב ייז טָאה

 סלַא טלעטשעגרָאפ עטנַאקַאּב ענייז רַאפ רע טָאה דלעה ןעגנוי

 ןייז ףיוא טלהעצרעד סעכלעזַא טָאה רע סָאװ ןוא .?רַאטערקעס,

 ןיא טָאג ןייא רָאנ טסייוו --- םייח רעד ןיא ךיז ייּב "רַאטערקעפ,

 רעד טָאה אמּתסמ זַא ,ןעלעטשרָאפ ךיז ףרַאד עמ רָאנ ,.,לעמיה

 ןייז עשימייה ענייז רַאפ טלהָאמעגסיוא ?ענערעיװַאּפ ענשזַאיסירּפ

 רע םורָאװ  ,ןעּברַאפ עטסנעש ןוא עטסכייר יד טימ "רַאטערקעס ,

 ַא רָאנ סָאװ ,עמַאנפיױא עמערַאװ עגיטרַאסיױרג אזא טַאהעג טָאה

 ,עקירעמַא ןופ בורק רעכייר ַא רעדָא ,טסאנ רעטעטראוורעדגנַאֿפ

 ןייז ףױא סױרַא-טקוק עמ סָאװ ,בורק אזַא ; ןעשטניוו ךיז ןָאק

 א ןוא תיקידצ ַא ענידיא א ,בייוו ס'מיוּבלעּפע השמ .,,השורי

21 
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 ,ננירעה : בוט לֹּכ ןופ ןעוועג זיא טרָאד ,ךעלקעּפ טימ ןוא קעּפ
 .ןעסָאריּפַאּפ ןוא ,ןעטכורפ ןוא ,ערקיא ןוא ,קילַאּב ןוא ,שיפ ןוא

 .תונּתמ רעטיול זיא'ס ?  טפיוקעג זיא'ס ,טניימ רהיא ---
 -אנרעּבוג רעד ןופ ,עשרָאטַאנרעּבוג-לַארענעג רעד ןופ טקנעשעג
 .בייוו ס'רעטסיימצילָאּפ ם'נופ ןוא עשרָאט

 | | ...זַא ,טנַאזעג ךָאד טָאה ףהיא ? ךיוא רעטסײמצילַאּפ םייּב ןעוועג ןעד טנעז רהיא --
 -ןיִלָאּפ ןייז ןופ רָאנ ,ּבייוו ןייז ןופ טשינ ! הלילחו סח --

 ץכַאפלעיפ ַא זיא יז  ,ןָאילימ ןעּבלַאה ַא ףיוא עטַאלַאּפ ןיא סעצ -ַארּפ ַא רחיא רהיפ ךיא  .טַאקָאװדַא רהיא ןיּב ךיא ..,עצינוואּב
 -םיוא ךיז יז טעװ ןעשַארג ַא רַאפ .עגרַאק א רָאנ ,עשרענָאילימ
 ןענעז רימ רַאפ .רעייט וצ ָאטינ רעּבָא זיא רימ רַאֿפ ! ןעגנעה
 לָאלעיּב ןייק ,סָאד טסייה ,רימ ןערהָאפ ..! הרּפּכ יד עלַא ייז
 ? ןוָאקרעצ

 ,וָאקרעצָאלעיּב ןייק ,סָאד טסייה ,רימ ןערהָאפ --
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 .ייוןַאקרעצָאלעיּב ןופ םיױּבלעּפע השמ ,םיוּבלעּפע ,ָאי -ונ --

 ...ענערעיװָאּפ ענשזַאיסירּפ

 רעוועיק ַא ןופ זַא ,איבנ ַא טייז טהעג .ךַאז עטרעשַאּב ַא

 -ָאלעיּב ןופ םיױּבלעּפע השמ ַא ןעזָאלסױא רָאג ךיז טעוװ קינרעּפוק

 ךיז טָאה ווָאקרעצָאלעיּב ןופ םיוּבלעּפע השמ רעד ! ווָאקרעצ

 ךיז טָאה רע .ןעמלעטנעשזד ןע'תמא ןייַא רַאפ ןעזיווַאּבסיױרַא

 .גנידסלַא ףיוא ןעוועג םיּכסמ ,זײרּפ ן'רַאפ ןעגנודעג טשינ גנַאל

 ןענרהעלוצ םהיא טעוװ רע זַא ,רֹוחֹּב םעד טגָאזעגוצ ךָאנ טָאה רע

 םינ סעיצַאדנעמַאקער ןעּבעג םעדכָאנ םהיא טעװ ןוא רוטַאקָאװדַא

 ןופ ןעשטנעמ ערעסערג ךס א ךָאנ וצ --- ןעקינרעּפוק ּוצ רָאנ

 ,וועיק ןיא טייל עטסערג עלַא טימ ךיז ןעק רע םורָאװ ,ןעקינרעּפוק

 -סינימ עלַא טימ ןעדנוּבעגסױא ,גרוּברעטעּפ ןיא ןוא עװקסָאמ ןיא

 ןייק ןערהאפ טנייה ךָאנ ייז ןענַאק ,ליוו רוחֹּב רעד ביוא .ןערָאט

 ןעּפַאחּפָארַא רָאנ ךיז ףרַאדַאּב ,םיױּבלעּפע ,רע .ווָאקרעצַאלעיּב

 םוצ דלַאּביװ ןוא .רָאטַאנרעּבוג-לַארענעג םוצ טונימ ַא ףיוא

 םיייּב ךיוא טיזיוו ַא טימ ןייז ןיוש רע זומ ,רָאטַאנרעּבוגילַארענעג

 אנקמ ךילקערש ןענעז טניה יד םורָאװ ,רָאטַאנרעּבוג יקסנַאדשזַארג

 ן'טימ ןעהעז ךיז טפרַאדַאּב וליפא טָאה רע .ערעדנַא סָאד סנייא

 רעד זַא ,ןהעטשַאּב ןָאק רע רָאנ ,ךיוא רעטסיימצילָאּפ רעוועיק

 .יקנַארק טשינ זיא רע --- םהיא וצ ןעמוק לָאז רעטסיימצילָאּפ

 .-סױרַא ךיז טָאה םיױּבלעּפע ענערעיװָאּפ ענשזַאיסירּפ רעד

 ףיוא רוחּב ןעטנַאקַאּבמוא ןעדמערפ ַא טזָאלעגרעּביא ,טּפַאחעג

 אקוד רעדנעזייר ןעגנוי םעד זיא ערויטנַאווַא יד .טָארַאּב ם'טָאנ

 זיא םױּבלעּפע םעד ןופ טייקכיפנעזרעּפ רעד ןופ ןוא .,ןעלעפעג

 םאהעג טינ טייצ ןייק ךָאנ טָאה רע .טקיצנַא ןעוועג ראג רע

 טרהעקעגמוא םיוּבלעּפע ךיז טָאה ,ענַאֿפ יד ןעטכַארטַאּב וצ טכער

 עלופ טימ ןעדָאלעגנָא ,שטאביל א ףיוא טיירּב ןערהָאפעגוצ ,קירוצ
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 ? ןעקינרעּפוק ןופ טלָאוװעג רהיא טָאה ,ךילטנעגייא ,סָאװ --
 ךיא לע רשפא ,..טַארוקַא טינ ןילַא ךָאנ סייוו ךיא --

 | ? עלעטש ַא םהיא ייּב ןעגירק
 ? רהיא טנעק סָאװ ---

 .שיסור ןוא שידיא ,ןעּביירש ןעש ןעק ךיא --
 .ךימ טימ טמוק 4 ךיוא שיסור --

 ..,? קינרעּפוק ןיא סָאד ּביוא ,קפס ןיא ןייז ךָאנ רע הרַאדַאּב
 קינרעּפוק ,רע טָאה ,דוס ענשזורקָא ןופ רוחּב ץטימ ןעננַאגעגסױרַא
 -עמוג ףיוא עקשזָארד ַא -- ?שטַאכיל, ַא טּפַאחעג ,סָאד טסייה
 אציניטסָאגג :ןעּבענעג גָאז ַא םָאה ןוא ,ךעלדער ענעקיטסַאל
 טכארבעג שטַאכיל רעד ייז טָאה ןעניוּב ן'סיוא לייפ .?ַאיססָאר
 -ןיירַא ,?ַאיססָאר, זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,לעטָאה ַא וצ ןערחיפ וצ
 -ַאּב קינרעּפוק טָאה ,רעמיצ טרעכױרעגנָא קרַאטש ַא ןיא ןעמוקעג
 -רעד ןוא סָאריּפַאּפ ַא טרעכיוררַאפ ,שיט ם'ייּב טסַאו םעד טצעז
 -ךָאפ ןוא רעדעפ-ןוא-טניט ַא טימ רעיּפַאּפ ןעגיוּב ַא םהיא טגנַאל
 -נייַא טָאה רוחּב רעד .,תורוש רָאּפ ַא ןעּביירשנָא לָאז רע ,טגעלעג
 םיוו ױזַא יו ,ןעקינרעּפוק ייּב ןעבעגעג גערפ ַא רע טָאה ,ןעּבײרש ןעביולקעגוצ ךיז טָאה רע רעדייא ןוא טניט ןיא ןעּפ יד ןעקנוטעג
 ? שיסור ףיוא רעדָא שידיא ףיוא -- ןעּביירש םהיא ןעמ לָאז ,רע
 .טסיילפעגוצ ךיז טָאה רוחּב רעד ! שיסור ףיוא זַא ,ךיז טהעטשרַאפ
 םהיא ןוא טנַאה רענעדלָאג ןייז טימ שינָאמ ןיּבר ם'נופ תוכז רעד
 קינרעּפוק םהיא טָאה חרוש רעטשרע רעד ךָאנ ןוא ,ןענַאטשענייּב
 טימ ןעדעירפוצ זיא רע זַא ,ןעּבעגעג גָאז ַא ןוא ןענָאלשעגרעּביא
 ם'נופ ,סָאריּפַאּפ ַא טגעלעגרַאפ םהיא טָאה ןוא ,טפירשטנַאה ןייז
 : טגָאזעגּפָא רוחּב רעד ךיז טָאה סָאריּפַאּפ

 ,טינ רעכיור ךיא ,קינרעּפוק ינַאּפ ,טינ לעּביארַאפ ןייק טָאה ---
 טינ ןיִּב ךיא ,ןאמרעגנוי ,טינ לעּביארַאפ ןייק טָאה --

 .םיוּבלעּפע רָאג זיא ןעמָאנ ןיימ .קינרעּפוק
 ? םיױּבלעּפע ---
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 .ֿפָאק םעד ןערילרַאפ ןוא ןערעוו טעזנַאלברַאפ טרָאד ןָאק רעדמערפ

 ןעהעזרעד דלעה רעזנוא טָאה ןעּבעל ןייז ףיוא לָאמ ןעטשרע םוצ

 -טרָאּפ עסיורג טימ ןעקַארּפ עצרַאװש ןיא ןעשטנעמ לעיפ ױזַא

 םהעג ,ןעטַאקָאװדַא ענערָאװשעג רעטיול ןענעז סָאד .ןעלעפ

 ןופ םענייא ןעלעטשּפָא ? קינרעּפוק ָאד זיא ייז ןופ רעוו ,טפערט

 זַא ,ךילגעממוא זיא סָאװ ,ךַאז ַא זיא --- ןוהט גערפ ַא ןוא ייז

 רעד ,ןעלעפטרָאּפ טימ ןעפיול עלַא .ןענָארטרַאפ ייז ןענעז עלַא

 ַא ןהֶא ןַאמ ַא ,םענייא .םיענושמ יד יװ ,ןזיהַא רעד ,רעהַא

 טימ ןוא לעפטרָאּפ ןעלעג ןעסיורג ַא טימ רָאנ ,קַארפ ןעצרַאוװש

 ַא ןוא ןעלעטשוצּפָא טגַאװעג רע טָאה ,םינּפ שיטַאּפמיס ַא רהעז

 ם'נופ ןעמוקַאּב רע טָאה "?? קינרעּפוק ָאד זיא ואוו;/ :; ןוהט געדפ

 ךיא; "??ןעקינרעּפוק רהיא טפרַאד סָאװ וצ/ :רעפטנע ןייֵא ןַאמ

 -רַאמ ןַאמרעה יירוועי ענַאשטוא ם'נופ לעטרַאק ַא םהיא וצ בואה

 -- עלייוו ַא טציז ?ןעצַארַאּב ןופ ?ַא/ ."ץַארַאּב שטיוװָאק

 רעגנַאל ַא ףיוא םהיא טזיײװַאּב ןַאמ רעד ןוא ."ןעמוק דְלַאּב ?'כיא

 רוחּב רעד .םלענ טרעוו ןוא שטילג ַא ךיז טוהט ,קנַאב רעטרילַאּפ

 ַא םציז ןוא קנַאּב רעטרילָאּפ רעגנַאל רעד ףיוא קעוװַא ךיז טצעז

 ָאטינ ,ןַאמ ןייק ָאטינ --- העש ןעּבלַאהרעדנָא ,העש ַא ,העש עּבלאה

 טזָאל ןוא קנַאּב רעטריכָאּפ רעד ןופ ףיוא רע טהעטש ,קינרעּפוק

 ןאו .רערעטיש ךס א ןערָאװעג ןיוש זיא םלוע רעד .ןהעג ךיז

 טהעזרעד רע .קַארּפ רעצרַאװש ַא ךרוד ךָאנ ךיז טפראוו ואוו-טינ

 .לעפטרָאּפ ןעלעג ן'טימ סָאװ ,ןַאמ םעד

 טפרַאד ,ךילטנענייא ,סָאװ ?ָאד ךָאנ טנעז רהיא ?ַא --

 ? ןעקינרעּפוק וצ רהיא

 : לָאמ ַא ךָאנ רֹוחְּב רעד םהיא טפהעצרעד

 ?ץיַארַאּב שטיװָאקרַאמ ןַאמרעה ןופ לעטרַאק ַא ---

 ? לעטרַאק סָאד זיא ואוו ןוא --

 ךרודיטנעייל ןַאמ רעד .?עטרַאק סָאד םהיא רע טזייוװַאּב

 .לעטרַאק סָאד
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 ,הישק יד ןערָאװעג טרעפטנערַאפ דלאּב םהיא ןיא סע רָאנ ? "ךָאטנַאק ענלַאינעימ, ַא טאקָאװדַא םעד קינרעּפוק וצ םמוק יװ ,שודיח ַא ןעוועג ןפיפא םהיא זיא .,/אקינרעּפוק ַארָאטנַאק איאנלאינעימ , + שיסור ףיוא טנעיילענרעּביא רע םָאה ,?ַאּפָארוװעי, לעטָאה ןעגעקַא ףיוה ַא ןיא ןיירא .טציז קינרעּפוק ואוו ,ךיז ןענערפרעד וצ ןעוועג רעווש טינ דלעה רעזנוא ןיא טרָאד ןוא ,וועיק ןיא סָאג עטסנעש
 רע טָאה ,רָאטנַאק ס'קינרעּפוק ןיא גינעווניא ןעמוקעגניירַא

 -טיפ א ענידיא ַא ןוא ןעלירּב עיולּב טימ ןאמנעגנוי ַא ןעפָארטעג
 ,קירַאּפ ןעסייוו ַא ןיא עקשטעוו

 ? רהיא טפראד ןעמעוו וצ ---
 ,ןעקינרעּפוק ֹוצ ---
 ? ןעמעוו ןופ ---
 ץַארַאּב שטיװוַָאקרַאמ ןַאמרעה ןופ ,יירוועי ענָאשטוא ם'נופ ---

 ,לעטרַאק ַא

 .רעהַא טזייוו .? ?עטרַאק ַא ןעצַארַאּב ןופ ---
 ,ךיז ןופ לעטרַאק סָאד ץימש ַא טוהט ןוא ךרוד -טנעייל ,ןעלירּב יד ןָא-טוהט ,לעטרַאק סָאד טמענ עקשטעווטיל יד ,קירַאּפ ןעסייוו ם'ניא עקשטעווטיל רעד וצ ֹוצ סָאד טגָארט ןוא פעטרַאק סָאד טמענ ןעלירּב עיולב יד טימ ןַאמרעגנוי רעד
 ,ןהוז ןיימ וצ רָאג זיא'ס .רימ וצ טינ זיא'ס --
 ָ ךיז רע טניפעג ֹואוו ---
 ? רעוו ---

 ,ןהוז רעיא ---
 ןיא ?ואוו טסייה סָאװ ָ? ךיז טניפעג ואוו ןהוז ןיימ ---

 .ןעניפעג םהיא רהיא טעװ ,טהעג ןיירט דוס ענשזורקָא
 8 ןַא ,ןעגנוליטּפָא ןוא ןעלַאז ,םירדח פעיפ ױזַא טימ ןוא ּפערט ענרעזייַא טימ עדייּבעג עטלַא עסיורג רעייהענמוא ןייֵא זיא רוס ענשזורקַא רעד  .ייה ןעגָאװ א ןיא פעדָאנ ַא ןעכוז לָאז עמ יו ,פבש אזא טקנוּפ זיא דוס ענשזורקָא ןיא טַאקָאװדַא ןייַא ןעכוז
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 -- ."קיטַאשטשערק, ן'םיוא טַאקַאװדַא ןעטמהירַאב םעד טכוז רע

 רע -- .דֹוס ענשזורקַא ןיא -- ."ַאקינרעּפוק ַארַאטנַאק ַאיַאנלַאינעמ;

 ַא -- .טקריוו עיצקעטָארּפ יד ןוא ,טכוז רע ןעמעוו ךילדנע טניּפעג

 -ָאלעיב ןופ םיובלעּפע השמ רָאנ ,קינרעּפוק טינ :תועט רעניילק

 .ווָאקרעצ

 ןעפורעג םהיא טָאה עמ יװ רעדָא ,קינרעּפוק ןעמָאנ רעד
 ױזַא טעמּכ ןעעג זא ,"ווָאקינרעּפ ַא ק , ןעדיא ןעשיווצ
 ,עּפָארייא ןיא דלָאּבמוה ןָאפ רדנסּכלַא יו ,רעלֹוּפָאּפ ןוא טמחירַאּב

 ,סיאַאטוק ןופ סעצָארּפ רעד .עקירעמַא ןיא סוּבמולָאק יוו רעדָא

 טגידייטראפ טָאה קינרעּפוק סָאװ ,לוּבלּבטולּב רעטמהירַאּב רעד
 ןיא יו ,טמהירַאּב ױזַא טכַאמענ םהיא טָאה ,ןעשַאוועגנייר ןוא

 ןערעדנא ןייֵַא טכַאמעג טמהיראּב טָאה םֹורַא ןערהָאי ךס ַא
 ,סילייּב לעדנעמ ןופ סעצָארּפ רעד ,ןעגרעּבנעזורג .ָא .ָא ,טַאקַאװדַא
 ןעקינרעּפוק ןופ ןעמ טָאה ױזַא ,ןעגרעּבנעזורג ןֹופ יו ױזַא ןֹוא
 טימ םהיא טלעגנירעגמורַא ,תואלפנו םיסנ טלהעצרעד טייצ ןייז ןיא
 ,םעדנעגעל

 געמ ,קינרעּפוק יוװ ,ןַאס ַאזַא וצ עיצקעטָארּפ א גידנעבָאה
 יד ןע'מולח ןוא ןעריזַאטנַאפ ,ןעמיורט וצ ןעּביולרעד ןיֹוש ךיז ןעמ
 ,טרפּבו .סָאװ ָאטינ ךיוא זיא קרַאטש ךיז ןעּפַאח .תומולח עטסעּב

 רע טָאה .זיא סערדַא ס'קינרעּפוק ואוו ,טינרָאנ ךָאנ טסייוו רע זַא
 יד ,"קיטַאשטשערק , ןעכיוה ן'פיוא טעּפַארדעגפױרַא ילָאוװַאּפ ךיז
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 זיא ןיימ רעצנַאנ ןייז זַא .זייב ןייק טינ טניימ רע זַא ,ןערעפטנע
 טינ םהיא טזָאל ץַארַאב רָאנ ...עיצקעטָארּפ ַא ..,רעמָאט ,ןעוועג
 םהיא זַא ןוא .טוג ץנַאג ןייֵלַא סע טסייוו רע זַא ,טנָאז רע .ןעדער
 רע טקיש גָאט עלַא ,גָאט עלא סָאװ ,רעניּבַאר ן'פיוא רָאנ טנערּב

 סָאװ ?ייז רַאפ ןוהט רע ןָאק סָאװ .,ןעשטנעמ עננוי םהיא וצ

 טינ ךָאד ןיא רע ?רע ןיא סָאװ 4? רע זיא רעוו ? רע טסייוו

 ,..1 יקסדָארּב

 ךיז טָאה טימענ רעווש ַא טימ ןוא ץרַאה ןעכָארּבעצ ַא טימ

 זַא רָאנ .,"יירוועי ענַאשטוא , ם'נופ טשטילגעגסױרַא רוחּב רעד

 -רעד רע טָאה ,ּפערט יד ףיוא ןעטנוא ץנַאנ ןעוועג ןיוש זיא רע

 ענָאשטוא , רעּבלעז רעד יקַאט ,קירוצ םהיא טפור עמ זַא ,טרעה

 יקַאט ןָאק ןיילַא רע זַא ,טכַארטַאּב ךיז טָאה ץַארַאּב ."יירוועי

 ַא ןעּבעג רעּבָא םהיא ןָאק רע  טינרָאנ םהיא רַאפ ןוהט טינ

 ,ןעקינרעּפוק וצ ,ענעלָאק ַא ןוא טניירפ א םענייז וצ עיצַאדנעמַאקער
 ַא !ךס א רהעז ,ךס א ןוחט רע ןָאק ,ןעלעוו לָאז רע ,קינרעּפוק

 -בכרוד ןעמ ןָאק עיצקעטָארּפ ַאזַא טי ? קינרעּפוק טייקניניילק

 גנַאל טשינ ןוא ! טייל עטסערג יד ןעגעווַאּב ! ןערעיומ ןעכערּב
 טּביירש ןוא "יירוועי ענָאשטוא , רעד קעװַא ךיא טצעז ,טכַארטענ
 ןעטמהירַאּב םוצ ,עגעלָאק ןוא טניירפ ןעטסעּב ןייז וצ ?לעטרַאק ַא

 ,קינרעּפוק שטיוװוָאמַארּבַא וועל טַאקָאװדַא
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 ַא ןײרַא-טהילּפ םורַא טונימ רָאּפ ַא ןיא ,ןהָאצ ַא ףיוא ןהָאצ ַא

 ,היאר רעגירעדינ ַא רהעז טימ ןוא ןעדרַאּבנעקַאּב ערעטיש טימ דיא

 דיא רעד טָא זיא עשז ןיוש טינ .ןעגָאוטעצ ענדָאמ סיּפע זיא ןֹוא

 לֶאְז רע ?רָאטַאנרעּבכוגלַארענעג ם'ייּב "יירוועי ענָאשטוא, ַא

 טלָאװ ,ןעטימ ןיא טַארוקַא דרָאב קיטש ַא טלָאנענסיױוא ןהענ טינ

 עבט ַא .דמלמדארמג ַא ,דמלמ ַא זיא רע זַא ,ןערעווש ןעגנאגעג רע

 ןוא ,רע טייּפש טדער רע זַא ,"יירוועי ענָאשטוא , רעד טָא טָאה

 ןיא ןעמ טלהעצרעד םהיא ןופ .האירּב ענעגָארטעצ ענדָאמ ַא זיא

 ײלרעלַא ,ןערָאװעג עריואוועג םעדכַאנ ןיוש זיא רע יוװ ,וועיק

 "נייק רע טָאה םיהַא ךיז וצ :לשמ? ,ןעטָאדקענַא ןוא תוישעמ

 רעד ףיוא טנעיילענרעּביא טינ טָאה רע זיּב ,ןעפָארטעג טינ לָאמ

 לָאמנייא ?ץַארַאּב שטיוװָאקרַאמ ןַאמרעה , טפירשפיוא יד ריט

 םָאה ןוא ןעמָאנ ןַײז ןיא טקוקעגנייא קראטש ץאראּב ךיז טָאה

 זיּב יירד ןופ ןעדנוטשכערּפש יד ןעזיוועגנָא ןעטנוא ןופ ןעהעזרעד

 םָאה ,ייווצ טשרע זיא'ס זַא ,רענייז ץפיוא ןעּבעגעג קוק א .ףניפ

 רעד ןיא ָאטינ ץַארַאּב זיא אמּתסמ ןַא ,טכַארטשּב ץַארַאּב ךיז

 סָאװ טנייה ,םייה רעד ןיא ָאטינ זיא ץאראב דלאּביוו ןוא .םייה

 ןעגנַאגעג לייוורעד ץַארַאּב ךיז זיא ? ןוהט וצ ץארַאּב ָאד טָאה

 ןעצַארַאּב ףיוא ,טרָאװ םענייא טימ ...ןערעיצַאּפש ןעטרָאג ןיא

 םהיא ןָאק ןוא ןעצַארַאּב טכוז ץַארטּב זַא ,וועיק ןיא ןעמ טנָאז

 ןעוועג ץַארַאּב זיא ןענרָאמהירפ ןעגיזָאד םעד ןיא ...ןעניפעג טשינ

 ךיז טָאה רע .טמיטשעג טוג טינ ןוא ןעגָארטעצ רעדנוזאב ראג

 .טצירּפשעג ןוא ןעגיּפשעג ןוא ךיז ןעפרָאװעג ,ןהעג ץיגרע טלייאעג

 ,רעניּבַאר ם'נופ ףעירּב םעד טנעיילעגרעּביא טָאה רע זַא ,ךָאנרעד

 ענַאשטוא,, רעד ךיז טָאה ,רוחּב םעד םהיא רַאפ טרידנעמַאקער סָאװ

 ן'רעּביא ןענַאּפשמורַא ןעמונעג ,ֿפָאק ט'ייּב ןעּבענעג ּפַאח א "יירוועי

 עמ ,םימחר ךיז ןעטעּב ןוא ןעייּפש ןוא ןעדער ,קירוצ ןֹוא ןיה רדח

 -רָאג ןַאק ןוא טינרָאג טסייוו רע םורָאװ ,חודדוצ ןעזָאל םהיא לָאז

 .ןעקוק וצ ןעוועג תונמחר ס'טָאג ַא !ןוהט טינרָאנ טעוװ ןוא טינ

 -רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה רוחּב רעד !"יירוועי ענָאשטוא , ן'םיוא
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 ? עיצקעטָארּפ א רימ ןופ ,סָאד טסייה ,רהיא טליוו זיא --
 ? ןעמעוו ֹוצ

 ...ןעטכַארטַאּב ןיילַא ןיוש רחיא טפרַאד סָאד ? ןעמעוו וצ ---
 טנערפעצ רעניּבַאר רעד ןוא ,ןעטכַארטַאּב ךיז םעוו רע .םונ

 זיא רע ןענַאװ ןופ ,זיא רע רעװ ,רעכוזַאּב ם'ייּב לָאמ א ךָאנ ךיז
 עזױּפ עגנַאל א קעװַא-טהעג ךָאנרעד ? רהעגַאּב ןייז זיא סָאװ ןוא
 ךיז טזייװַאּב סע ןוא --- לעּפענק ַא שטעווק ַא .םונימ רַאּפ א ןופ
 ןנימ-רּב רעטרינערַאמעגיטונ ןוא רעטעװעקַאילּבענּפָא רעטלַא רעד
 ןעּביירשנָא םחיא טסייה רעניּבַאר רעד ןוא ,עירָאילעצנאק רעד ןופ
 -ןיֵא טינ רע טָאה ןעמָאנ םעד -- טניירפ ַא םענייז וצ ףעירּב ַא
 רַאפ ןוהט סיּפע רע ןָאק רעמָאט ,םהיא ןעטעּב ןֹוא --- טרעהענ
 ,ןעּבעגעג גָאז ַא רעניּבַאר רעד טָאה רוחּב םוצ ןוא ...רֹוחב םעד טָא
 -רַאמ ןַאמרעה טניירפ ַא םענייז וצ ףעירּב ַא רע טּביירש סָאד זַא
 ַא ןוא ענערעיוװָאּפ ענשזַאיסירּפ ַא זיא רעכלעוו ,ץאראּב שטיווָאק
 ...רָאטַאנרעּבוג-לַארענעג ם'ייּב ?יירוועי ענַאשטוא,

 רעניּבַאר רעד טָאה ,טיײיּברַא לעקיטש רעווש ַאזַא ןָאהטענּפָא
 ּפָארַא זיא ןעשטנעמ םעד זַא ,ןעהעזעג טָאה עמ .טמעטָאעגּפָא
 ,טעװערָאהעגוצ לעסיּב ַא יקַאט טָאה רע ,סעציילּפ יד ןופ גראב ַא
 טייּבדַאעגסױא --- ךַאז עכילצונ ַא ןָאהטעג רעּבָא רע טָאה רַאפרעד
 ----עיצקעטָארּפ ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ,עיצקעטָארּפ ַא רוחּב םעד רַאפ
 יױזַא ...! רָאטַאנרעּבוג-לַארענעג ם"ייּב "יירוועי ענַאשטוא םוצ
 -רָאֿפ טינרָאג עיזאטנַאפ עניציה ס'רוחב םעד ךיז טָאה טייוו
 -םעזוּב ןיא ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,עיצקעטָארּפ יד ,טלעטשעג
 רעד ןיא ןעגָארטעג ןוא ּבייל סָאד טמערַאוװעג םהיא טָאה ,ענעשעק
 סָאװ "יירוועי ענָאשטוא, םוצ ךיילג ןענַאד ןופ טהעג רע .ןעטּפול
 ןוא ...! ןייז סיּפע ןיוש טעװ ָאד --- רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ם"ייּב
 טינ שרעדנא םהיא ךיז טלעטש ןיילא ?יירוועי ענַאשטוא ,, רעד
 ַֿארענעג ַא יו ,ןעלַאדעמ טימ ןעגנַאהַאּב ,רָאסעּפָארּפ א יו ,רָאפ
 -ןיירא טרעוו רע ןוא ריט רעד ייּב ןָא רע טננילק שינרעטיצ ַא טימ
 םהיא טּפָאלק סע .רעכיּב ןוא םירפס טימ טעניּבַאק א ןיא ןעזָאלעג
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 טינ ןעוועג חירטמ דלעה רעד ךיז טָאה רעניּבַאר רעוועיק םוצ

 וצ ןעטָארעג םהיא זיא'ס זיּב ,לָאמ ייווצ טינ ןוא לָאמ ןייא

 ייּב טַאהעג רע טָאה רעּבֶא רַאפרעד .םייח רעד ןיא םהיא ןעפעדט

 .,עגידעצרַאה ַא ןוא עכילטניירפ א רהעז עמאנפיוא ןייֵַא םהיא

 רעניּבַאר רעד  .גידלעגיופ ױזַא טינ ןעוועג וליפא זיא ּביוהנָא רעד

 םָאה רע .ןעקָארשרעד יװ ןעוועג טונימ רעטשרע רעד ןיא ןיא

 ם'נופ ןעמוקַאּבסױרַא טָאה רע זיּב ,טגנערטשעגנָא לעסיּב א ךיז

 ,טניימעג טָאה רוחּב רעד ,רהעגַאּב ןייז זיא סָאװ ,רעכוזַאּב ןעגנוי

 -רַאפ ןילַא קוק ןעטשרע ן'כָאנ ףרַאדַאּב רעניּבאר ַא וועיק ןיא זַא

 טקוק ףוס םוצ .ףרַאדַאּב רענעי סָאװ ןוא ליוו רענעי סָאװ ,ןהעטש

 ףרַאד עמ ןוא ,ןײרַא ןעניוא יד ןיא שטנעמ רענידניז א יו רָאנ רע

 .ןירַא ליומ ןיא ןעגעלניירַא ןוא טרָאװ סכילטיא ןעייקעצ םהיא

 טזָאל ,טעייקעצ טוג םהיא סָאד טָאה עמ זַא ,םעדכָאנ טשרע ןוא

 סָאד .טשינרַאג ןיטולחל .ןוהט טשינרָאג ןָאק רע זַא ,סיוא ךיז

 ,עיצַאדנעמַאקער ַא ןעּבעג זיא --- ןוהט ָאי ןָאק רע סָאװ ,עניצנייא

 .עיצקעטָארּפ ַא

 ןעד ךיא ףרַאד סָאװ !גונעג ץנַאנ ? עיצקעטָארּפ ַא --

 .עיצקעטָארּפ ַא יו ,טינ רהעמ ףרַאדַאּב ךיא ?ךָאנ

 "רַאפ ןוא רעניּבַאר רעוועיק םעד טכַארטַאּב רעכוזַאּב רעד ןוא

 סָאװ ,ךעלטדעטש עניילק יד ןופ סרעניּבַאר יד טימ םהיא טכיילנ

 עצנַאג ַא ייּברַאפ ךרוד םהיא ןעהעג סע ןוא .טנעקענ ןעוו טָאה רע

 -עגיוט ,ןעשינעהעזרַאפ ,םינּבר ?ענָאיזַאק, ,סרעניּבַאר ןופ עהייר

 ןענעקַא .ּפָאק ן'פיוא ךילּפ ַא טימ רענייא ייז ןעשיווצ ,ןעסטכינ

 םהיא ןעגעקַא ייז ןוא ,טַאננַאמ ַא --- רעוועיק רעד זיא עלַא יד

 .שטנעמ רענעש ַא ןוא .זעיר ַא זיא רעד .סעקילרַאק ,תויח ןענעז

 רערעווש ַא לעסיּב ַא ןוא רעלעג ַא זיא רע סָאװ ,רָאנ ןורסח ןייא

 טקנעד ,ילָאװַאּפ ךַאז עדעי טוהט ,ךילעמַאּפ טדער ,ןױשרַאּפ

 טרעדנוה ןעּבעל ןעשטנעמ עכלעזַא .ןעוורענ ןהֶא טעמּכ ,ילָאוװַאּפ

 .םייצ ןעּבָאה ייז --- ןעּברַאטש טינ ךיז ןעּפַאח ייז .,רהָאי
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 ענעלאװשעג סָאד ,ןעלַאש ייווצ יד טימ לעגנוי םענעלָאװשעג םוצ
 רעד .טנייוו ?לעננוי סָאד .העש עּבלַאה ַאזַא וצ ךיוא טמענ לעגנוי
 -- טָאג ןעקנַאד .םהיא ףיוא טיירש ןנימ-רּב רעטרינערַאמעגניַא
 -רּב רעד טוהט טלָאמעד .ךיוא לעגנוי ענעלָאװשעג סָאד ט'רטּפ'עג
 ןהעגוצ לָאז רע ,ןעגנוּבײרשַאּב יד ןופ דלעה םוצ קנואוו ַא ןנימ
 ; םהיא טרעה עמ סָאװ םיוק ןנימ-רּב רעד .וצ רע טהעג .שיט םוצ

 ? ןענָאז רהיא ט'סָאװ --

 | .רעניּבַאר םוצ ףרַאד ךיא ---

 ןייז ןוא ןיירא תונורכזה-רפס ןיא ךיז וצ טקוק ןנימ-רּב רעד
 : טלעוו רענעי ןופ יו טהעג לוק

 ? עקירטעמ ַא --
 ,ןיינ ---

 ? הנותח ַא --)
 ,ןיינ ---

 ?ןעּביירשראפ לעדיימ ַא ??עגנוי ַא --
 ,ןיינ ---

 ? ןעּברָאטשעג רעצימע --|
 .ןיינ ---

 ? הבדנ ַא --
 ,ןיינ ---

 | ? טרָאפ עשז סָאװ --

 ,רעניּבאר םעד ןעהעז טלָאװעג ּבָאה ךיא .טשינרָאג ---
 ,טדער עשז ױזַא טָא ---

 ,שיט ןופ ףיוא ךיז טּבױה ןנימ-רּב רעטרינערַאמ רעד ןוא
 -רַאפ טרעוו ,סיפ עטקַאהענרעטנוא ףיוא יוװ ,ילָאװַאּפ טהעג

 ניצנאווצ ףיוא רעדָא ןהעצפופ ףיוא רדח ניטייז ַא ןיא ןעדנואווש
 ןענירעיורט ַא טימ ןוא םינּפ ןעוערַאּפ ַא טימ קירוצ טמוק ןוא טונימ
 : | : טאטלוזער

 ?חומ ט'רהיא .םייה רעד ןיא ָאטינ זיא רעניּבַאר רעד ---

 ,לָאמ סרעדנַא ןייַא ןעמוק ןייז



 ךירָאי ם'נופ
299 

 ןופ טסייוו ןעגנודניפרע עטסכילצונ יד ןופ עירָאטסיה יד .טלעוו

 .םינ סעיינ ןייק רָאנ זיא'ס --- רוס םעד

 "עג עריואוועג ןוא דנַאנַאכרוד געט עכילטע ךיז ןעּביולקעג

 ןעטלַאק ַא ןיא לָאמנייא רע טָאה ,טציז רעניּבַאר רעד אוו ,ןערָאװ

 ןוא ריט יד טנעפעעג ךיז טָאה ,סטכער ןעננולקעגנָא ןעגרָאמהירפ

 ,סקניל ןעגנילק לָאז רע זַא ,ןעּבענעג זייוו א םהיא טָאה טנַאה ַא

 רעד ןיא ,סקניל ןעגנולקעגנָא רע טָאה .עירָאילעצנַאק רעד ןיא

 רעד ןיא ןיירַא-טמוק רע ןוא ריט יד ךיז טנעפע .עירָאילעצנַאק

 ענעריישרַאפ ,ןעדיא עכילטע טרָאד רע טפערט ,עירָאילעצנַאק

 ,תוכאלמ-לעּב --- ןעטסניימ םוצ ,סעיסעפָארּפ ײלרעלַא ןופ ןעּפיט

 -רַאפ רֶאַּפ ַא רעּבייװ ךיוא .ענעסירעגּפָא ,ענעגָאלשרעד ,עמערָא

 לעגנוי ןעלָאװשעג ַא ןוא ,רע'מינּפ עטסיװרַאפ טימ ,עטרעּפמולש

 םיױרַא-ןעקוק סע ןענַאװ ןופ ,ןעטעילוויטש ענעסירעצ עסיורג טימ

 זלַאה ס'לעגנוי םעד רעֹּבָא זיא רַאפרעד .סיפ יד ןופ רענניפ יד

 "רַאפ טינ הלילח ךיז לָאז רע ,ןעלַאש ייווצ טימ טלעקיװעגמורַא

 רן'רא ןופ עּפַאמ ענעסירעצ ַא ןעגנעה טנעוו יד ףיוא .ןעלהיק

 ,עירָאילעצנַאק יד .טערטרָאּפ רעכילרעזייק רעטכעלש ַא ןוא ?ארשי

 "עג סָאד ,רעּביײװ עטרעּפמולשרַאפ יד ,ןעדיא ענעסירעגּפָא יד

 "ץרא ןופ עּפַאמ ענעסירעגנָא יד ,לעגנוי עסיוװרָאּב-ּבלַאה ענעלָאװש

 ףיוא ןָא-ןעפרַאװ טערטרָאּפ ןעכילרעזייק ןעטכעלש ן'טימ לארשי

 ייּב טציז --- גרַאק זיא רעמָאט ןוא .הרוחש-הרמ ענדָאמ ַא ךייַא

 רעטלַא ןייַא שיטּביירש ןעטקעלפרַאפ ןעטעשטומעגסיוא ןעטכַא ןייַא

 רעטלַא רעד ןעוו ,םינּפ טדיוט טעװעקַאילּבעגּפָא ןייֵא טימ ןַאמ

 עלַא יז ןעקנוטנייא טינ ןוא טנַאה ןיא ןעּפ ןייק ןעטלַאה טינ לָאז

 סָאד זַא ,ןעניימ רעכיז טנָאקעג ןעמ טלָאװ ,רעטניט ןיא טונימ

 ןוא עכילטע ,סנעטסגינעוו ,טדיוט זיא סָאװ ,ןנימירב ַא טציז

 רע טלַאה ,טרינערַאמעגנייא םהיא טָאה עמ רָאנ ,רהָאי גיסיירד

 "רב רעטעװעקַאילּבעגּפָא רעד ּפִא ךיז טגיטרַאפ זייזוניצנייא .ךיז

 ךס זייק טינ וצ-טמענ סָאד ןוא ,רעּבייװ ןוא ןעדיא עלַא טימ ןנימ

 טמוק רע זיִּב .העש ןעּבלַאהרעדנָא רשפא םורַא ןוא םורַא .טייצ
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 ? בר םוצ סיּפע סָאװו : חרוא
 ,ןיציּבר רעד וצ ןייז זָאל :הינס כַאי?לעּב
 לָאמ ןייא טייצ רעצנַאנ רעד רַאפ הינסכַא-לעּב רעד טָאה ָאד

 ןעּבילּבעג זיא ןוא חרוא ןעגנוי ן'פיוא ןעניוא יד ןעּביױהעגפיוא
 .טזָאלענּפָא טינ חרוא רעגנוי רעד רעּבָא םהיא טָאה ,ליטש

 ? בר םוצ ןעלעפעג סיּפע ךייַא זיא סָאװ ,ןײנ :ה ווא
 עניטנייה ןופ ?ע'רוחב א ?סײװךיא :הינסכַא-לעּב

 ףעירב ַא אמּתסמ ןעּבָאה רע ףרַאדַאּב ,וועיק ןייק םמוק ךעל'מירוחּב
 ןָאק רעניּבַאר םעד ךרוד ןוא ,ךיא ןיימ רעניּבַאר םוצ ,בר םוצ
 ןוא .טלעוו יד ךיז טרהיפ ױזַא ..,עיצקעטָארּפ ַא ןעּבָאה ןיוש ןעמ
 פַאװַאצנַאט עינ ַאי קַאט --- יּתלדפ אל זיא ,תועט ַא ךיא בָאה רשפא
 ...| םעידעוודעמס

 בָאה , :לעטרעװ עשידיא סָאד ןעלעפעג רָאג ןיֹוש םהיא זיא
 םעד שיסור ףיוא ןעצעזרעביא "רעּב ן'טימ טצנַאטעג םינ ךיא
 ןענעוו הינסכַא-לעּב ם'נופ רעטרעוו עטצעל יד רעּבָא ןענעז רֹוחֹּב
 ,ןײרַא זָאנ ןיא ,טגָאז עמ יו ,ןיירַא רעניּבַאר ם'ייּב עיצקעטָארּפ ַא
 ,םורק ױזַא טינ רָאג רשפא זיא'ס זַא ,ןעסָאלשַאּב טָאה רע ןוא
 רעניּבאר םעד ןעכַאמ רָאנ ,עיצקעטָארּפ ןייק טינ עיצקעטָארּפ ַא
 ,ךיוא ןעגנערּב סיּפע יקַאט רשפא ןוא ,ןעטדַאש טינ ןָאק טיזיוו א
 "יקסנרעּבונ, א !רעניּבַאר ַא רעסָאװ ךָאנ ןוא ,רעניּבַאר ַא טרָאפ
 יב ךיז טסּכַאװעצ רעטייוו סָאװ ...| טייקניניילק ַא --- רעניּבַאר
 ץכרוד ןערעוו וצ ןעפלָאהעג ןַאלּפ רעד ןוא ,עיזַאטנַאפ יד םהיא
 ,ןעמרָאפ עלַאער ןוא ןח רחעמ םהיא ייּב טמוקַאּב רעניּבַאר רעוועיק
 זַא ,ךאז עטרעשַאּב ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,שוחּב סױרַא-טהעז רע ןוא
 וצ ןעלעפעג זיא ךעװעינַאק רעטלַא ּבר ןעדיא א סָאװ ,םעד ךרוד
 םהיא יב ןיא ,ןעלּפַאלּפ ?עסיּב ַא ױזַא טַאלג רעדָא ,קזוח ןעכַאמ
 .עעדיא ענידנעצנעלג א ,עכילקילג א ,עעדיא ַא ןערָאװעג ןעריובעג
 ךרוד ,טייקניניילק א ךרוד .יוזַא פָאמ עלַא ןיא עעדיא ַא טימ ןוא
 רעד ןיא ןעשינעהעשעג עטסערג יד סױרַא לָאמַא ןעמוק ,לטפוצ ַא
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 םהיא ןופ ןעכַאמ עלַא זַא ,ןעזיוועגסיוא םהיא ךיז טָאה ,סיעבהל-וצ

 רעטלַא ּבר ,הינסכַא רעד ןופ תיּבה-לעּב רעד וליפא --- עלַא .קזוה

 ַא .ןעּבױא ןעּבירשַאב זנוא ייּב ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,רעוועינַאק

 -ָאװַארּפ, ןייק טינ ןעּבָאה טסעג ענייז סָאװ ,םעד בעילוצ סָאװ ,דיא

 זיא ,וועיק ןענילייה םעד ןיא ןייז טינ ןערָאט ןוא ?עוװוטסלעטישז

 ,?עװטסלַאשטַאנ, ייּב בושח ַא רע

 רע טקוק ,ךייַא וצ טדער רע זַא ,דיא רעד טָא טָאה עבט ַא

 גנירג ַא ןוא ,ןיהַא טייוו ץיגרע רָאנ ,ןײרַא ןעגיוא יד ןיא טינ ךייַא

 ן'טימ .סעסנָאװ עיורג יד רעטנוא םהיא ייּב טלעיּפש עלעכיימש

 רָאנ ,"וד, ףיוא טינ ןוא "רהיא, ףיוא טינ רע טדער חרוא ןעגנוי

 ןהֶא ךיז טהענַאּב ןוא ,טַאּבָארקַא ןייַא יוװ ,גיצנוק ךיז טהערד רע

 .ןעשיווצ סעומש ַא רעּביא אד עג ךיא ?"וד, ַא ןהֶא ןוא "רהיא; ַא

 הינסכַא-?עּב ןעיורגזיירג ןעטלַא םעד ןעשיווצ ,טסייה סָאד ,ייווצ יד

 טהערד ןוא ּפָארַא טקוק ,טלעכיימש דיא רעד .חרוא ןעגנוי ןייז ןוא

 : םיזירעקוצ ,לעשטיווק ַא טימ טדער ,סָאריּפַאּפ ַא

 ? ךיז טרעה'ס :הינסכַאילעּב

 ? ןערעה ךיז לָאז סָאװ : ח רוא

 ?ןעמ טבַאמ סָאװ :הינס כאילע ּב

 ?ןעכַאמ ןעמ לָאז סָאװ : ח רו א

 ? וועיק ןיא ןעמ טוהט סָאװ ,ןיימ ךיא :הינסכא-?עה

 ? וועיק ןיא ןוהט ןעמ לָאז סָאװו :ח רוא

 ןיא םיּפע ךָאד ןעמ טכוז אמתסמ :הינסטכאי5 ע ּב

 ? וועיק
| 

 ? וועיק ןיא ןעכוז ןעמ לָאז סָאו :ח רוא

 ?עּבשזולס א רעדָא ,ץכעהט ַא :הינס כב ַא- ? עב

 ?עּבשזולס ַא רעסָאװ : ח רו א

 יָארּפ ַא ?עיצַאדנעמַאקער א ךרוד :הינ ס כ ַא - לע ב

 ...? םייוו ךיא ? עיצקעט

 ? עיצקעטָארּפ ַא ןעמעוו וצ : ח רו א

 .בר םֹוצ ?ןעמעוו וצ ,סייוו ךיא : חי נ ס כ ַא - ? ע ב
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 סעיצקעטָארּפ

 טיזיוו ַא טכאמ רע -- .סעיצקעטַארּפ ןופ טסעומש הינסכַאילעב רעד

 ענַאשטוא, םוצ ּפִא םהיא טקיש עמ -- .רעניבַאר רעוװעיק םעד

 -- .שפנ רענענַארטעצ ַא -- .רָאטַאנרעבוגלַארענעג ם'ייב "יירוועי

 .קינרעּפוק טַאקַאװדא ןעטמהירַאב םוצ עיצקעטַארּפ ַא טמוקַאב רע

 ,רלַאוװ ַא ןיא זיא טדָאטש דעסיורג ַא ןיא שטנעמ רעדמערפ .ַא
 .דלַאװ ַא ןיא יװ ,טנעלע ױזַא טינ ךיז רהיא טלהיפ ץינרע ןיא
 -אּב עגיזָאד יד ןופ דלעה רעד ךיז טָאה טינ ץיגרע ןיא לָאמנייק
 טלהיפעג ךיז טָאה רע יו ,טנעלע ױזַא טלהיפעג טינ ןעגנוּביירש
 רעסיורג רעגיזָאד רעד ןופ ןעשטנעמ יד .וועיק ןיא םייצ רענעי ןיא
 רַאפ לֵאֹז עמ ןזַא ,טדערענפיונוצ יו ךיז ןעּבָאה טדָאטש רענעש
 -טניײרפטסַאנ ןופ ןמיס ןייק ןעזייװַאבסױרַא טינ חרוא ןעגנוי םעד
 .טערומחעגנָא ןענעז רע'מינּפ עֶלַא ,ענימ עמערַאװ ןייק ,טייקביל
 יד שטָאח ןעטלָאװ ןוא ,ןעסָאלשעג םהיא רַאפ ןענעז ןעריט עלַא
 טינ ,ןעניוא יד רַאפ ןעלמיוו ןוא ןעלּביווש סָאװ ,ןעשטנעמ עלַא
 יד ףיוא ןעניולפעג טינ ןוא ןעטַאננַאמ יו טצלעּפעגנַא ןעוועג
 ! סעקַאסיר-ךעלדרעפ ענידנענערּב טימ ךעלעטילש עניטרַאסיורג
 אזא טימ טצופענפיוא ןעוועג טינ רעזייה יד שטָאח ןעטלָאװ ןוא
 ןערַאצייװש יד שטָאה ןעטלָאװ ןוא !ץנַאלג ַאזַא טימ ןוא קיש
 ןוא ךערפ ױזַא ןעקוק טינ ,ריט רעד ייּב סָאװ ,ןעייקָאל יד טימ
 ךייַא רע טלָאװ גנידסלַא ! ןיירַא םינּפ ןיא ךיילג ךייא ןעכַאל טינ
 ףיוא יו ןוא .םחיא ןופ ןעכַאל טינ לָאז עמ יּבַא רָאנ ,ןעווענ ?חומ

296 
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 טינ ךָאד זיא ןעּבָאה לעּביארַאפ ןוא ,ןעפלעה טינ ךיז ןָאק עמ

 ַא טרָאפ ! םדוירשּב רעכילנייוועג ןייק טשינ טרָאפ --- ךייש

 רעד זַא ,םֹורֵא רהָאֹי עכילטע ןיא רעּבָא ראפרעד .,,.! רעטכיד

 רָאנ םינ ןוא ,רעביירש ַא ןערָאװעג ןייֵלַא זיא רערהערַאפ רעוויאַאנ

 -רהָאי ַא ןופ רָאטקַאדער ַא ןערָאװעג רָאנ זיא רע --- רעּביירש ַא

 ל"להי טעָאּפ רעד ןוא ( "קעטָאילּביּב-סקלַאפ עשידיא יד,) ךוּב

 רענילָאמַא רעד םהיא טָאה ,ןָאטעילעפ ַא טכארּבעג םהיא טָאה

 ם כי ל ע - ם ו 5 ש  רָאטקַאדער רעניטציא רעד ןוא רערהערַאפ

 -ןעּביוא יד ןעּבענעגרעּביא ןוא שינענעגַאּב עטשרע רעייז טנַאמרעד

 יד ייַּב ןעטלַאהעג רעטכיד רעד ךיז טָאה ,סענעצס ענעבירשאּב

 .רעטכעלעג רַאפ ןעטייז

 טימ .טכַאלעג טשינ רוחּב םעד רעּבָא ךיז טָאה טלָאמעד

 -- רעטניד ןעטמהירַאּב ם'נופ סױרַא זיא רע ץרַאה ַא רַאמ סָאװ

 רעטשרע ןייז רעּבָא ךיז טָאה טימרעד .ןעלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןָאק

 סָאװ ,תורצ לעטניּב עטכער סָאד .טנידנעעג טינ ךָאנ רהָאפפיורַא

 רעסיורג רעטשרע ןייז ןיא ןהעטשוצסיוא ןעוועג טרעשַאּב םהיא זיא

 ןֶא טשרע ךיז טּביוה ,העיסנ
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 םכולע-םולש

 טימ ןוא לעכייּב ןייפ ַא טימ ,טקַאּפעג טוג ךָאנ ,לעשטנעמ ןיילק
 אש ט נ ַא ס יװ ןעהעזעגסיוא טָאשיק ןָאד םענעקורט ןוא ןעגנַאל םעד ןעגעקַא רע טָאה קוק ןעטשרע ן'פיוא .,ןעגיוא עקָאסַאק
 -רךַאפ זיא ןוא ייּברַאפ ןעפָאלעגכרוד ַאסנַאּפ אשטנאס רעד זיא ןעגרָאמ-טוג ַא ןהָא .טנַאטוידַא-לעגילפ ס'טָאשיק ןָאד ,ָאסנַאּפ
 ןעטייווצ א ןיא סעטארג טייז רענעי ףיוא ןערָאװעג ןעדנואוושרַאפ
 ,לע'רדח

 טנָאק רהיא .,?"?חי רעטכיד רעייֵא ,ךָאד רע זיא סָאד טָא --
 ..ץירּפ רעסיורג ַאזַא טשִינ .טליוװ רהיא ּביוא ,םהיא וצ ןהעגניירא

 -םוּב רעד זַא ,ןעהעז וצ ןעוועג זיא ,ןעווָארנַאּב ןעסיורג םוצ םהיא ןעכיילנרַאפ ןעגירעהירפ םעד ןופ ךיוא יוװ ,רעטרעוו יד ןופ
 ַא ןיא רעטכיד ןעטמהירַאּב םעד ןעפָארטענ רע טָאה טרָאד ,ןײרַא לע'רדח ןעטייווצ ןיא ץרא"ךרד סיורג טימ ןיײרַא ןוא לעווש יד ןעטערטעגרעּבירַא רע זיא המשנ רעטלעּפַאצרַאפ ַא טימ ןוא ץרַאה גידנעּפאלק ַא טימ .ןעריולרַאפ טשינרָאג ןעגיוא יר ןיא דיסח ןעטנערּברַאפ ןייז ייּב רעטכיד רעד רעּבֶא ךאנ טָאה טימרעד .זיומ א טימ ץַאק ַא יו ,םולשּב ןעּבעל רעריסַאק ן'טימ רעטלַאה
 יו ,ןעצרַאה ן'פיוא טנעה יד טנעלעגפיונוצ ,עזָאּפ רעשיטעֶאּפ
 -נעּבעל ףסוי הכימ יוו ,תֹוחּפח 525 ,רעדָא ,ןיקשוּפ רדנסּכלַא
 ןוא ןיה טנַאּפשעגמורַא טָאה רע םורָאװ ,גנומיטש רעשיטעאּפ ףךעכיוה ַא רהעז ןיא ,סיוא טזייוו ,ןעוועג זיא רעטכיד רעד .,ןהָאז
 ץפיוא טנעה עטגעלעגפיונוצ יד טימ לע'רדח ן'רעּביא קירוצ
 -עג טינרָאג טעמּכ רערהעראפ ןעגנוי ןייז ףיוא טָאה ןוא ןעצרַאה
 ןעשעּב ןופ .ןעגיוא עקַאסַאק ענייז ןופ קוק ןעזייב ַא טימ יוװ טינ רהעמ ןענרָאמ-טוג ץפיוא טרעּפטנעעג םיוק-םיוק ןוא טקוק
 .רָאג זיא --- ןעמעוו - סָאװ - רעוו ,ךיז ןעגערפכָאנ ןופ רעדָא ,ןעציז
 ,רעכיז ןעוועג זיא רערהערַאֿפ רעוויאַאנ רעד .ןעוועג טינ ערער ןייק
 טרעפטנע ןיקשוּפ דדנסּכלַא זַא .ױזַא ןענעז ןעטעֶאּפ עלַא ןַא
 טשינ ןעוועג וליפא זיא רֹוחֹּב םעד . ...ןעגרָאמ-טוג ַא ףיוא טינ ךיוא
 ךָאנ ,ריס רעד ייּב ,ןַאולָאּב 6 יו ,ןהעטש סָאד נירלעניופ ױזַא
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 טימ !"ַאיערוועי יקסיּפַאז , ךוּב ם'נופ רּבחמ רעד ,ווָארנַאּב

 -רעּפ טנעקעג ךיז רעטלַאהכוּב רעגנַאל רעד טָא סָאד טָאה םהיא

 ,לָאּפָארעפמיס ןיא קנַאּב ןייא ןיא טנעידעג ,ךילנעז

 ,טנעקעג ,סע טסייה ,םהיא רהיא טָאה ?ױזַא ?ױזַא -

 םהיא ייּב ךָאנ ךיז טגערפ -- ?ַָאנשטיל ,ווָארנָאּב ןעסיורג םעד

 .תולעּפתה סיורג טימ רוחֹּב עווַאקיצ רעד

 טנעידעג ערייּב ןעּבָאה רימ זַא ,ךייַא טגָאז עמ שטנעמ ---

 ! סָאד רָאג רהיא טגָאז ,לָאּפָארעּפמיס ןיא ,קנַאּב ןייא ןיא

 ? םהיא טימ טרערעג טָאה ןייֵלַא רהיא ןּוא ---

 רָאנ ,טדערעג רָאנ םינ .ךייַא טימ רער ךיא יוװ ױזַא ---

 לעטרעק ַא .סנַארעּפערּפ ןיא ,ןעטרָאק ןיא םהיא טימ טלעיּפשעג

 ײַא ,בעיל רע טָאה ייֵא ,שטיװָאקַאסיא ירָאנירג ,בעיל רע טָאה

 ,קינשזָאיטרַאק ןייק טינ ,טסייה סָאד !לעטרעק א בעיל רע טָאה

 ? טינ סָאװ רַאפ --- לעסנַארעפערּפ ַא ,לעטרעק ַא טאלג ױזַא רָאנ

 ..!ײַא-יײַא-יײֵא !?עסנַארעפערּפ ַא ייֵא

 -סיוא ם'ניא טנַאה עגירענייּב ענעקורט ןייז ףיוא-טביוה רע

 "רַאפ סָאד רהעמ ךָאנ טשטיינקרַאפ ,ןעניוּבנעלע םענעּבירעג

 רעד ןיא ןָאנ ץיּפש רעד טימ רהיפ ַא טוהט ,םינּפ עטשטיינק

 ענייז ןופ סעקנעּפ עלעג יד טזייװַאּב ןוא גיכעלײקּבלַאה ןעטפול

 ךלַאּב רָאנ .טלעכיימשעג סע טסייה םהיא ייב .ןהייצ ענילָאמַא

 עפרַאש ענייז ךרוד טייוו-טייוו ץיגרע טקוק ,טסנרע קירוצ רע טרעוו

 טקעּפסער טימ טרער ןוא רענלָאק ן'רעטנוא ךיז טצַארק ,ןעלירּב

 : ןעווָארנָאב ןעגעוו

 עלעטרעוו ַא !שטיװָאקַאסיא ירָאנירג שטנעמ רעסיורג ַא ---

 יקַאט רעֹּבָא !סססּפ !שטיװָאקַאסיא ירָאנירג --- ןעדערוצסיוא

 רעטכיד ןעטמהירַאּב רעייַא ןופ רעסערג ךס ַא ! רעקיורג ַא ראג

 רעּבָא .,,רעקשטיניילק ַאזַא טָא ..,רעקשטיניילק א זיא רעד ,פ"?להי

 -עג זייו ַא טָאה רע ןוא --- ...! רעקשטיניילק ַא רָאג-רָאנ יקַאט

 ןוא .זיא ל"להי ןיילק יו ,דרע רעד ףיוא טנַאה רעד טימ ןעּבעג

 ַא ןײרַא טמוק סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע דער יד ףיוא טַארוקַא
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 ס'יקסדָארּב ןיא טירטוצ ןעיירפ ַא ןעּבָאה ןָאק רעדעיא טשינ
 ַא טָאה סָאװ ,רעכלעזַא .רָאנ ןערעוו טזָאלענוצ ןָאק ןיחַא .?הימ
 - ."?רהיא טפרַאד ןעמעוו וצ , ,?העמ וצ רעדָא ץייוו וצ תוכייש
 .."רעכלעזַא ָאטשינ זיא ָאד,-- ."?"להי רעטכיד ןעטמהירַאּב םוצ,
 ייּברעד ןענופעג ךָאנ טאה ,ץייוו ןופ רעלקעמ א ,דיא ַא רענייא
 ם'ייּב ןעּבעגעג גערפ ַא טָאה רע .ץיוו ןעליופ ַא ןעננערּבוצסיוא
 "? 55ה טנָאז רהיא סָאװ ,שדוח-שאר -- טנייה זיא סָאװ, :רוחֹּב

 דיא רעגנַאל א ןעמוקעגנָא זיא'ס -- סנ ַא ןָאהטעג טָאה טָאג
 ןוא םינּפ טשטיינקעג ַא טימ ,זָאנ רעננַאל ַא טימ ,רערַאד ַא ןוא
 ןָאהטעגנָא ,ןהייצ טָאטשנָא פיומ ןיא סעקנעּפ עלעג עכילטע טימ
 -נענער ןעסיורג ן'טימ ןוא ,דנּב םענעסירעצ ַא ןיא ןעוועג רע זיא
 ,פעשילעּפַאק ןעטערַאּבעגּפָא ץטימ ןוא עניסורַאּפ עיורג ןופ םריש
 -טלעוו ם'נופ קילּבנֶא םעד טּפַאחעג רע טָאה ,ּפָאק ץ'םיוא סָאװ
 רעד טָא זַא ,סיוא ךיז טזָאל ףוס םוצ .טָאשיק ןָאד ןעטמהירַאּב
 רע ןוא ,רעטלַאהכוּב ַא רָאג זיא ,טָאשיק ןָאד רעד ,דיא רעגנַאל
 יַב ?"להי רעטכיד ןעטמהירַאּב ן'טימ םענייאניא סָאד טנעיד
 רעד ןעמעוו וצ ,ןערָאװעג עריואוועג ! להימ רעד ןיא ןיקסדָארּב
 רַאפ ןעמונעגנָא רעגנַאל רעד םהיא טָאה ,ךָאנ ךיז טנערפ רוחּב
 ינעווניא םהיא טימ ןיירַא רע זיא רעטרעוו ןהָא ןוא טנַאה ַא
 ,םרישנעגער ןעסיורג םעד טלעטשעגקעװוַא טָאשיק ןָאד טָאה טרָאד
 טימ ןוא סנעניוּבנעלע ענעּבירעגסױא טימ פעקיטייוו ץרוק ַא ןיא ןעּבילּבעג זיא ןוא דנּב ןעטשרעּביױא םעד ךיז ןופ ןעפרָאװענּפָארַא
 -כוּב רעגנַאל רעד טלָאװ ,סָאד טינ ןעוו סָאװ ,סיפ ענעניוּבעגסיוא
 עווָאּברַאקס עכילטע עטשרע יד ךָאנ ,רעננעל ךָאנ ןעוועג רעטלַאה
 רוחּב ם'נופ ןעגיוא יד ןיא ןעסּכַאװעגסױא רעטלַאהכוּב רעגנַאל רעד ןיא ,ייז ךרוד ךיז ןענעקַאּב עטנַאקַאּבמוא סָאװ ,רעטרעוו
 -סױרַא ךיז טָאה סע 4 השעמ יד זיא סָאװ ,רעכעה ּפעק ייווצ טימ
 יו ,רעגיצניוו טינ ןוא רחעמ טינ ןעוועג זיא סָאד .טָאנ ןופ ךאלמ א רַאפ רוחֹּב םייּב ןעזיוועגסיוא רע טָאה טייצ רענעי ןיא סָאװ ,ןַאמ ַא טימ ךילנעזרעּפ ךיז ןעק טָאשיק ןָאד רעד טָא זַא ,ןעזיוואּב
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 -עפָארּפ ,םיריוטקָאד הרדס ַא ייז ייַּב קעװַא-טהעג סע ןוא

 ןוא טייקנַארק רהיא ןעגעוו טלהעצרעד ייז ןופ עכילטיא .ןערָאס

 זַא ,סיוא ךיז טזָאל .ןעמוקעג ןיא יז רָאסעּפָארּפ ַא רעסָאװ וצ

 ענייא ןעּבָאה עלַא ןוא רָאסעּפָארּפ ןייא וצ ןעמוקעג ייז ןענעז עלַא

 לָאז ענייא רעלהעפ ַא רַאפ סָאװ םורָאװ .טייקנַארק עּבלעז יד ןוא

 ..ענעגייא סָאד טַארוקַא רעּבייוו עלַא סָאד ןעּבָאה ,ןעּבָאה טינ

 יו ,רעּבײװ עלַא סָאװ ,סָאד זיא גנידסלַא ןופ שודיח רהעמ רָאנ

 ןופ ךיז םרעה עמ ןוא ,םענייאניא ייז ןעדער ,ָאד ןענעז ייז לעיפ

 רענעי ןופ ןעכירטש ענינייא !ערעדנַא סָאד סנייא ןעגעווטסעד

 -רעד טצונעגסיוא תונורכז עגיזָאד יד ןופ רּבחמ רעד טָאה טכַאנ

 רעד, ןעמָאנ ן'טימ קרעו עטשרע ענייז ןופ םענייא ןיא ךָאנ

 ךעלעגייפ עגנוי ייווצ ױזַא יו ,השעמ ַא ) "רהָאפסױרַא רעטשרע

 ,( טלעוו ם'טָאג ףיוא לָאמ עטשרע סָאד סױרַא-ןעהילפ

 םכַאנ עטשרע יד טכַארּברַאפ דלעה רעזנוא טָאה ױזַא טָא

 רעד ןיא ןענרָאמ ףיוא .וועיק טדָאטש רענילייה רעסיורג רעד ןיא

 ,ןערעטש עגיטכיל עסיורג יד וצ ןענעקרעד טזָאלעג ךיז רע טָאה הירפ

 ,טסייה סָאד .ךיוה-לעמיה רעייז ןופ זנוא וצ ּפָארַא-ןענייש סָאװ

 ןוא םיליּבכשמ ערעזנוא וצ ,טייל עסיורג עטמהירַאּב ערעזנוא וצ

 עלייוורעד וועיק ןיא טסואוועג טָאה רע עכלעוו ןעשיווצ ,ןעטעָאּפ

 סָאװ ,רעטכיד רעשיאערּבעה רעד ןעוועג זיא סָאד .םענייא רָאנ

 ךיז רע טָאה ןיהַא .ל"להי ןעמָאנ ץרעטנוא טמהירַאּב זיא

 ןָאק עמ יװ ,גנירג ױזַא טינ רעּבָא .ךיז ןעגָאלשרעד ןוא ןעגָאלשעג

 ןעגערפכָאנ ךיז ןעמונעג .קוק ןעטשרע ן'פיוא ןעלעטשרָאפ ךיז

 אד זיא וועיק ןיא זַא ,ןערָאװעג עריואוועג רע זיא ,רעטכיד ן'פיוא

 לָאדַאּפ ףיוא טָאה יקסדָארּב רעד זַא ןוא .יקסדָארּב רענָאילימ ַא

 רעד ןיא ןַא ןוא ,רָאטנַאק ַא ָאד זיא ?הימ ןיא זַא ןוא ,?הימ ַא

 ןעשטנעמ יר ןעשיווצ זַא ןוא .ןעשטנעמ ײלרעלַא ןענעיד רָאטנַאק

 רעד טָא ןוא ןיוועל , .י רע טסייה ,רעדיסַאק ַא רענייא ָאד זיא

 ַאד ןוא .ל"להי רעטכיד רעטמהירַאּב רעד סָאד זיא ןיוועל ,? ,י

 .עטכישעג ַא ןָא טשרע ךיז טּביױה
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 ןייז ףיוא טָאה ןעגנוּבײרשַאּב עניזָאד יד ןופ רּבחמ רעד
 וועיק טדָאטש רענילייה רעסיורג רעד ןיא רהָאפסיױרַא ןעטשרע
 רָאּפ ַא ךָאנ טימ ןעגיל וצ ןעגינעגרַאפ סָאד ןוא ערהע יד טַאהעג
 א ףױא עיצנַאטס רעד ףיוא רעװעינַאק רעטלַא בר ייּב ןעדיא
 -רעטניוו ַא ןיא סָאד זיא ןעוועג .רעטיצ א ןעּפאח ןוא םעדיוּב
 ןעוועג זיא עיזיווער יד יו ױזַא ןוא .,טכַאנ רערעטסניפ רעגיד
 ןעזיווַאּב טםינ םירכז יד ןעּבַאה ,עטכירעגמוא ןייא ,עכילצולּפ ַא
 ,םינוּתחּת יד ,דובּכ רעייַא רעּביא םעּב ךיא ,ךיז ףיוא ןעּפַאח ֹוצ
 סָאװ ,קילג א .ךעלדיילק עטשרעטנוא ערעייז --- רעּבייוו יד ןוא
 ןעטלָאװ טינַא ,טגירגעעג ךיג לָאמ סָאד ךיז טָאה "עיזיווער, יד
 סָאװ --- רעּבָא רַאפרעד ,טלעק ןופ ןעגנַאגעגסיוא םעדיוּב ן'םיוא ייז
 רעטלַא בר ,הינסכַא-לעּב רעד זַא ,ןערָאװעג זיא חלודנ ַא רַאפ
 -םָארַא ייז טָאה ,דרָאּב רעסייוו ַא טימ דיא רענעש ַא ,רעוװעינַאק
 ; םארג םוצ ,ךַארּפש ענדָאמ ַא טימ םעריוּב ם'נומ ןעפורעג

 ...| םעריוּב ם'נופ ּפָארַא ,םידש יד ט'רטּפ'עג { יורטש ןופ סױרַא טכירק !  אֹלּב םידוהי --

 .חחמש רעסיורג ַא טימ קערשרעּביא רעד ךיז טָאה טגידנעעג
 יימ ןעקנורטעג טָאה עמ ןוא רַאװַאמַאס םעד טננַאלרעד טָאה עמ
 --- תואלפנו םיסנ טלהעצרעד טָאה עמ ןוא ךעלעגייּב ענעקורט טימ
 ןערָאװעג טרהעטשרַאפ דלַאּב רעּבָא זיא החמש יד ! םירצמ-תַאיצי
 טָאה ,רעװעינַאק רעטלַא בר ,הינסכַא-לעּב רעד סָאװ ,םעד ךרוד
 וצ ,עיצובירטנָאק ןימ א םיחרוא ענייז עלַא ףיוא טנעלענפיורַא
 ,תואצוח יד ןעקעד וצ ידּכ ,ּפָאק ַא ףיוא םיניוּברַאק ןעּבלַאהרעדנָא
 ןייק ןעפלָאהעג טשינ ןעּבאה סע .טסָאקעג טָאה עיזיווער יד סָאװ
 ,ט'חנעט'עג ךַאּבענ ןעּבָאה ייז ,רעּבייוװ יד ןופ ןעטסעטָארּפ םוש
 ןעמוקעג ןענעז ייז םורָאװ ,טינרָאג ןעלהָאצ טינ ןעפרַאדַאּב ייז זַא
 ןוא ןעטפעשעג ןעכַאמ וצ טינ ןוא ןעגינעגרַאפ בעילוצ טינ רעהַא
 ךיז רָאסעּפָארּפ םוצ ןעמוקעג רָאנ ןענעז ייז .טלעג ןענעידרַאפ וצ
 ...ןערירוק
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 רָאנ ךיוא סָאד ןוא .ווַאטסירּפ םעד ןֹודֶא ם'נופ רעדָא ,לעטַאר

 יטיַאֿפ עמ --- "עווַאלּכֶא , ןייא ךיז טכַאמ סע זיּב .טייצ ַא ןיּב

 טימ טכַאנ עּבלַאה ןעטימ ןיא תוינסכא עשיריא יד ףיוא רעביא

 סָאד טרעוו ןושל רעייז ףיוא ,ןעטַאדלָאס טימ ןוא ןעמרַאדנַאשז

 םניפעג עמ ןַא ןוא ..;"עיזיוער ַא טכַאמ עמ, : ןעפורעגננָא

 ןהֶא ןעדיא ,טסייה סָאד ,הרוחס עדנַאּבָארטנָאק םינימ עכלעזַא

 עיצילַאּפ ןיא ,טָאקס יו ,ייז ןעמ טמענרַאּפ ,סעװטסלעטישזָאווַארּפ

 עמ ,טסייה סָאד ,רַארַאּפ סיורג טימ סױרַא ייז טײלנַאּב עמ ןוא

 ערעייז ןיא םייהַא םיבנג עלַא טימ ךיילג ּפַאטע ן'טימ ּפָא ייז טקיש

 .ןעּבירשעגוצ ןענעז ייז ןיהואוו ,טדעטש

 .וועיק ןייק ןערהָאפ ֹוצ ןופ ּפֶא טינ םענייק רעּבָא טלַאה סָאד

 ."טידָאחה עינ סעילוו ,ַאסטַאיִאּב ַאקלָאװ) :סור רעד טגָאז יו

 ןענעוו .טרהָאּפ עמ רָאנ ,"סעוװַאלּבָא , רַאפ ארומ יקַאט טָאה עמ

 יד וַא ,עיצנַאטס רעד ןופ תיּבה-ילעּב רעד ןיוש טנרָאז םעד

 ,הלילחו סח ,לָאז עמ ןוא ,םולשּב ,טאלג ןעפױלּפָא לָאז "עיזיווער,

 : טושּפ ץנַאג ? ױזַא יװ .ןעּפַאח טשינ ייז ייּב הרוחס חפירט ןייק

 רע .ףרַאד עמ ואװ ,טרָאד רעטנוא-טרימש הינסכַאזלעב רעד

 עמ ןוא ,"עיזיווער, יד ןייז ףרַאד סע ןעוו ,רעהירפ ןיוש טסייוו

 -- הרוחס ע'לוסּפ יד טּפוטשרַאפ עמ :הצע ןייֵא ןיוש ךיז טיג

 א ןיא ןעמעוו ,רעלעק ַא ןיא ןעמעוו ,םעדיוּב א ףיוא ןעמעוו

 ןימ ַאזַא ןיא ןעמעוו ןוא ,ןעטסַאק ַא ןיא ןעמעוו ,קנַארש-רעדיילק

 לָאז ןעטרָאד זַא ,ןעלַאפנייא טינ םענייק רָאנ טעװ סָאװ ,טרָא

 עטסנעש סָאד ןֹוא ...שטנעמ רעגידעּבעל ַא ןעגרָאּברַאפ ןייז ןענָאק

 ַאזַא ןיא ןעגעלעג ןענעז סָאװ ,טייל עבלעז יד סָאװ ,זיא יײּברעד

 ןעכַאמ ,טלעוו ס'טָאג ףיוא סיױרַא-ןעכירק ייז זַא ,שינעגרָאּברַאפ ןימ

 ךיז ןעּבַאה רעדניק יװ ךיילג ,השעמ רעצנַאג רעד ןופ קזוח ייז

 טסיירט ,לֵאפ ןעטסגרע ן'פיוא ןוא ,ךעלרעטלַאהאּב ןיא טלעיּפשעג

 ערעגרע טּבעלעגרעּביא ןעּבָאה רימ ! טעג :ץפיז ַא טימ ךיז ןעמ

 ...1 סנמה ערעסערג ןוא ןעטייצ
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 דלעה רעזנוא ואוו ,טנענעג םענעי ןיא טדָאטש עסיורג יד
 ןיחַא .וועיק טדָאטש עגילייה עטמהחירַאּב יד זיא ,ןענופעג ךיז טָאה
 טָאה סָאװ וצ .ןעמוקעג רע זיא ןיהַא ןוא טּבערטשעג רע טָאה
 -- ?טכוזענ רע טָאה סָאװ ןוא ?טּבערטשעג ,ךילטנעגייא ,רע
 רע טָאה טערקנָאק םורָאװ ,רָאלק רַאפ ןעגָאז טינ ךיז טזָאל סָאד
 סע .המשנ ןייז טצכעל סע סָאװ ךָאנ ,טסואוועג טינ ןילַא ךָאנ
 טהיצ סע יוװ ,ןײרַא טדָאטש רעסיורג רעד ןיא ןעניוצעג םהיא טָאה
 ןענעז טדָאטש רעסיורג ַא ןיא .הנבל רעד ןופ ןייש רעד וצ דניק ַא
 סָאװ ,ןערעטש עגיטכיל יד ןענעז סָאד .ןעשטנעמ עסיורג ןַאהרַאפ
 -ויטכיל רעלעה רעייז טימ דרע רעד ףיוא זנוא וצ ּפָארַא-ןענייש
 יד ןענעז סָאד .םיורלעמיה ןעכילדנעמוא ןעסיורג ם'נופ טייק
 עטשטנעּבעג טָאג ןופ ןוא רעּביירש עטמהירַאּב ,םיליּכשמ עסיורג
 יד ןיא ןעגנולקעג ןעש ױזַא ןעּבָאה ןעמענ ערעייז סָאװ ,ןעטעֶאּפ
 יחרּפ , ,ונ --- ? ןעפורנָא ייז ךיא לָאז ױזַא יו --- יד ןופ ןערעהיוא
 ענידלושמוא ,עוויאַאנ ,ךעל'מיליּכשמ עקשטעגנוי יד ,"הלּכשהה
 ןופ רהָאפסיורַא רעטשרע רעד ןעוועג ןיא סָאד .ךעל'מירוחּב
 רעטשרע ןייז ןוא טלעוו רעסיורג רעד ןיא דלעה ןעגנוי רעזנוא .

 טָאה טלעטשענּפָא ןוא .טדָאטש רעסיורג רעד ןיא רהָאפניירַא
 -עינַאק רעטלַא בר, ןעמָאנ ן'טימ הינסכַא רעשידיא א ףיוא ךיז רע
 ,טדָאטש רעד ןופ ?ייט ןעטשרעטנוא םעד ןיא ,"עיצנַאטס ס'רעוו
 .ןעציז ןענעמ ןעדיא ואוו ןוא ?לָאדַאּפ , ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ
 ךלַאּב רעּבָא ךימ זומ ןוא ,ןעציז ןעטרָאד ןענעמ ןעדיא זַא ,גָאז ךיא
 ןענעמ ןעדיא עֶלַא הלילח זַא ,ןעניימ טינ לָאז עמ ,ןעּפַאחרַאפ
 ,ןעדיא ענעי רָאנ ןייז ןענעמ טרָאד .טינ סָאד ,ןייז ןעטרַאד
 .?עװטסל?עטישזָאװַארּפ , --- טכערניואו וצרעד ןעּבָאה עכלעוו
 ,עידליג רעטשרע ןופ סעקישטשזַאקירּפ ,תוכאלמ-ילעּב :לשמל
 ןיא רעדניק ןעּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןוא ןעטַאדלָאס יקסוועיַאלַאקיג
 יו ,רעּבירַא רעהַא ךיז ןעּפַאח ןעדיא עגירעּביא עלַא יד .עיזַאנמינ
 ,םידחּפ עסיורג ןיא ןעּבעל ןוא ,טייצ עצרוק ַא ףיוא ,דנַאּבָארטנָאק

 -יזדאנ םעד ןודִא ם'נופ ןוא קינרָאװד םעד ןופ דפח ן'טימ רָאנ
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 רהָאּפסױרַא רעטשרע רעד

 ןערעטש עסיורג יד וצ ךיז טהיצ ןוא וועיק ןייק ןערהַאפ וצ טמוק רע

 טגערפ רע -- .הינסכַא רעד ףיוא "עװַאלבַא; יד -- ."הלכשה, ןופ

 ןופ רכחמ רעד -- .ל"להי ררושמ ןעשיאערבעה ן'פיוא ךָאנ ףיז

 ךיז טגָאלשרעד רע -- .לעסנַארעפערּפ ַא ןוא "ַאיערוװעי יקסיּפַאז,

 .עמַאנפיוא עטלַאק א טגירק ןוא ?"להי ררושמ םוצ

 ןוא םייה ןייק טינ טָאה סָאװ ,לע'רוחב א טרהָאפ ןיהואוו

 יר ,ןײרַא טדָאטש רעסיורג רעד ןיא --- ? ןעכיירגרעד סיּפע ליוו

 ,רעטנעצ רעד ,טקנוּפ-טּפיוה רעד זיא קָאד --- טדָאטש עסיורגנ

 ,ץפעוהט ַא סיּפע טכוז סָאװ ,ןעגיצנייא ןעדעי טהיצ סע ןיהואוו

 ןַאמרעגני ַא .עלעטש ַא רעדָא ,עיסעּפָארּפ ַא ,גנוגיטפעשאב ַא

 ןחמוא ןייַא ןעפרָאוװעג טָאה רע רעדָא ,ןדנ סָאד ןעריולרַאפ טָאה

 ןוא רעווש ןייז טימ טגעירקעצ ךיז טָאה רע רעדָא ,לעּבייוװ ן'פיוא

 ענייז טימ ךיז ןעגנַאגעצ רעדָא ,ןערעטלע ענייז טימ ,רעגעיווש

 רעסיורג רעד ןיא --- ?קעװַא ךיז רע טזָאֿל ןיהואוו --- ,םיפּתוש

 טכַאמ עזרעּב רעד ףיוא זַא ,טרעהעג טָאה רענייא ,ןיירַא טדָאטש

 סָאװ --- טלעג טימ קעז ןָא-טיש עמ ןוא סעקלעמָאג יינש ןופ ןעמ

 ןעכוז ןירַא טדָאטש רעסיורג רעד ןיא רע טרהָאפ -- ? רע טוהט

 -גַאס א ךיז ןיא טָאה ,רעטנעצ רעד ,טרָאטש עסיורג יד ,קיכנ

 וצניהַא .ּפִא טינ טזָאל סָאװ ,וצ-טחיצ סָאוו ,טפַארק עשיטענ

 רהיא זַא ,רהיא טפָאה ןעטרָאד .ּפמוז ַא יו ,ךייַא סָאד טּפעלש

 .טכוז רהיא סָאװ ,סָאד ןעניפעג טעוו

207 
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 ,ןהעטשרַאפ וצ גנירג רעּֿבירעד זיא סע ןוא .,ןעמוקַאּב טינ ףעירּב
 -םיוא טָאה רע --- זיּב ךעלווירּב ןעּבירשעג גנַאל ױזַא טָאה רע זַא
 .ןעביירש וצ טרעהעג

 ַא ןעטייטַאב ייז ?ךעלעטניּפ עגיזָאד יד ןעטייטַאּב סָאװ
 ןעטכידעג ַא ןיא טלעקיװעגנייַא זיא ץלַא ,טכַאנ ערעטסניפ עננַאל
 טגָאלש רע .געוו םעד טּפַאט רערעדנַאוו רעדנעלע רעד .לעּבענ
 ןיירא-טלַאפ רע רעדָא ,ןייטש רעדנַא ןיַא ףיוא לָאמ עלַא ןָא ךיז
 ןוא רעטייוו טהענ ,ףיוא ךיז טּפַאח רע ,טלַאפ רע  ,..ּבורג ַא ןיא
 ..בורג רעיינ ַא ןיא טלַאפ ןוא ןייטש ןעשירפ ַא ףיוא ןָא ךיז טגַאלש
 -שיראנ רע טוהט ,טלעוו עניטכיל יד ךיז רַאפ גידנעהעז טינ
 ...ןערעדנַא ם'נופ רעסערנ רעלהעפ ןייא ,רעלהעפ טהענַאּב ,ןעטייק
 ץםיוא ןעניוא ענעדנוּברַאפ טימ ךיז ןעגָאלשּפױרַא טינ ןָאק עמ
 ןוא ...ןעזנָאלּב ןעמ זומ ןעניוא ענעדנוּבראפ טימ .געוו ןעכיילג
 -םיױרַא ךיז טָאה רע זיּב .טעזנַאלּבעג גנַאל .טעזנַאלּבעג טָאה רע
 ןַײלַא ךיז טָאה רע זיּב .געװו ןעניטכיר םעד ףיוא ןענָאלשעג
 .ןענופעג
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 : תונּתמ עטפָא טַאהעג רע טָאה סעיסעסָאּפ ס'וועיִאֿל ןעטלַא ם'נופ

 ַא בוט'םוי ַא רעטנוא לָאמַא ,יורטש ןעגָאװ ַא ,ץייוו לעקעז א

 רע טָאה ןירעליש רעד טימ ןוא רערהעל ן'טימ .,עּבטמ ע'נמוזמ

 .יוג רעטוג ַא ןעוועג ללכּב ןוא ,טַאלב ןעגָאלשעג

 רַאפ ןוא טלעטשענּפָא רערהעל רעד סָאד ךיז טָאה םהיא ייּב

 טאהעג טָאה רע .,ץרַאה ןייז טקעלּפטנַא לעסיּב ַא רע טָאה םהיא

 ,יקסווָאנילַאמ ,רע זַא ,םעד ןיא ןענַאטשַאּב זיא סָאװ ,ייּברעד ןיימ ַא

 ַא --- רנַאּבָארטנַאק ןעלקעּפוצרעּביא ףיוא חילש רעד ןייז לָאז

 בוא ,רהיא ןופ ןעקישרעּביא ןוא ,רעטכָאט ס'וועיאל וצ ףעירּב

 רעד טָאה ,השקּב יד טרעהעגסיוא ,רעפטנע ןייַא ,ןייז טעוו'ס

 ןערָאװשעג ןוא טנַאה א ןעגיוצעגסיוא יקסווָאנילַאמ רעטסיײמטסַאּפ

 -רעּביא ךיז רע טָאה ,טינ םהיא ןעמ טּביולג רעמָאט ןוא ,טָאג ייּב

 .טרַא ןעטסעּב ן'פיוא גנידסלַא ןענלָאפסיױא טעוו רע זַא ,ט'מלצ'עג

 עטוג ןעשיווצ ןערָאװעג ןעסָאלשעג ,סע טסייה ,זיא סע יוװ ױזַא ןוא

 ַא טימ ןעצענַאּב ךַאמּפָא םעד ןעמ ףרַאדַאּב ,טפעשעג ַא טניירפ

 םינ טָאה סע .גנירעה ַא טימ ןעסייּברַאפ ןוא ןעפנַארּב לעסיב

 עדייּב טצעזעגקעװַא ךיז טָאה עמ .ץוריּת םוש ןייק ןעפלאהעג

 ןערָאװעג זיא לעשעלפ סָאד זיּב ,ןענַאטשעגפױא טינ זיא עמ ןוא

 "מורַא ךיז טָאה ןוא אלמ ןערָאװעג זיא יקסווָאנילַאמ ןוא גידעכ

 ַא ךָאנ ןערָאװשרַאפ ךיז טָאה ןוא רערהעל ן'טימ ןעשוק טּפַאחעג

 ףעירּב ענייז טעװ רע זַא ,ט'מלצ'עגרעּביא ךיז לָאמ ַא ךָאנ ןוא ,לָאמ

 -- ןײרַא טנעה יד ןיא ךיילג רעטכָאט ס'וועיַאֿל וצ ןעּבעגרעּביא

 א טגָאז רע זַא יקסווָאנילַאמ םורָאװ .גיהור ןייז ןיוש געמ רע

 ...גילייה זיא ,טרָאװ

 ענירעייפמַאלפ עסייה עכילטע עטשרע יד :הוח ךֹּכ ןוא

 ךָאנ סנייא טקישעגוצ םהיא טָאה דלעה רעד סָאװ ,ףעירּב-עּבעיל

 טָאה סע יו ,יקסווָאנילַאמ רעטסיײמטסָאּפ רעד טָאה ,ערעדנַא סָאד

 ןעטלַא םוצ טַארוקַא ןעּבעגעגרעּביא ,םעדכָאנ ןעזיוַאּבסױרַא ךיז

 "רַאפ וצ גנירג רעּבירעד זיא סע ...ןײרַא טנעה יד ןיא וועיִאכ

 עגירעייפמַאלפ עסייה ענייז ףיוא רע טָאה רעפטנע ןייק זַא ,ןהעטש
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 | ,. הּפוח עליטש א ןעלעטש ןעטרָאד ןוא ,ןוסרָאק ןייק רעדָא ,עשטשַארַאט
 ןייז טימ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע זַא םורָאװ ,וועוָאל ןעטלַא ם'נופ ןעצרַאה ןיא גנַאלקּפָא ןייַא ןענופעג ןעּבָאה רעטרעוו ערהיא ןוא ,ןערהָאפקעװַא רחיא רַאפ העש עּבלַאה א ,תודוס-דוסּב ןעזוק רהיא סָאד יז טָאה טקעדטנַא ןוא .ןעזיווַאּבסױרַא םעדכָאנ ךיז טָאה סע יו ,עּביוט עמהומ רעד ןופ תֹונעט יד ןעוועג ןענעז סָאד טא

 | .ןעזיווַאּב טינ גָאט םענעי רהעמ ןיוש ךיז טָאה ןוא רדח ןיא ךיז ייּב טראּפשרַאפ ךיז טָאה רע ,וליפא טרָאװ א םענייק טימ טדערעגסיוא טינ םעדכָאנ גָאט ןעצנַאג םעד טָאה ןוא רעטכָאקעצ ַא ןעוועג רע ןיא ,ןעטיילנַאּב וצ יז הבורק
 -נעילימַאפ ַא ,םינּפַא ,ןעטלַאהעג טָאה עמ ,טע'דוס'ענ ךיז טָאה עמ ןוא סריקלַא יד ןיא ןעטלַא ן'טימ ןעסָאלשרַאפ ךיז םָאה עמ .טכָאקעג ךיז טָאה סיּפע ,ןָאהטעג טרָאד ךיז םאה סיּפע ,עקוועיפ -ָאס ןיא ןעגיטכענ ןעּבילּבעג ןיוש זיא ןוא ,עק'עשוחי ,ליּכשמ רער ןהוז רעד ןערּהָאפ וצ ןעמוקעג ןיא טכאנ רעד ףיוא

 ףוטש רעניזָאד רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע .ךיז וצ קעווא ןוא ןענַאטשעגפױא ,ןעסעגענּפָא ,טייצ רעדנַא ןייט ןיא ןעמוקעג זיא רעדנוזַאב רעדעי רָאנ ,גָאט ץלַא יו ,םענייאניא עלַא ןעגנַאגעג טינ ןעמ זיא שיט םוצ ,ןעטלַאהעגּפָא יז ןעמ טָאה --- רערהעל ן'טימ רעיצַאּפש ן'פיוא ןהענ ןעּביולקעג ךיז טָאה ןירעליש יד .טַאר
 -כימש עמאזיורג יד .טייקליטש ענדַאמ א ,סעכילנייוועגמוא סיּפע
 סע ?בוטש ַא ןיא שינערהעקרעּביא ןייֵא ןעגנערּב ןוא הנותח אזא ןעטייּבראנא לָאז ,ןעפרָאװעגנירַא טָאה וועשטידרַאב ןופ עּביוט עמחומ יד סָאװ ,רעטרעוו עניטיידלעיפ רַאּפ ַא זַא ,ןעטכיר טנָאקעג סָאד ךיז טלָאװ רעװ ..םערוטש ַא רַאפ ןיירָא-טערט סָאװ ,טייק
 זַא ,רעחירפ ןעסיוו ןעוועג לָאז עּביוט עמהומ יד ןעוו זא ,ןייז ןָאק
 יד זַא ,ןערָאװעג עריואוועג ןעמ זיא ,םורַא טייצ ַא ןיא ,רעטעּפש -טעה טשרע .טינ ףרַאד עמ ואוו ,ןיחַא ןעשימניירַא טינ ךיז יז טלָאװ ,ןעטַאטלוזער עכלעזַא ןעגנערּב טעוו טרָאוװ א סרהיא
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 .ןירָאד ייּב ?ןעװעג סָאד זיא ואוו .רעלעט ןייא ןופ ןעסענעג

 ןעטשרע ם"נופ דקַאּב ןיוש טָאה וועשטידרַאּב ןופ עּניוט עמהומ יד

 ןוא "רוחּב ן'כָאנ סיוא-טהעג , לעדיימ סָאד זַא ,טקרעמַאּב גָאט

 ,סױרַא-טהעז סָאד ..."לעדיימ ן'כָאנ הרּפּכ יד זיא, רוחּב רעד זַא

 רעדָא זיא סָאװ ,רעד רשפא ןעדייס ,שטנעמ רעדעי ,טגָאזעג יז טָאה

 ייּב סָאװ ןעהעז טינ ליוו רע רעדָא ,ןעגיוא עדייב ףיוא רעדנילּב ַא

 יר טָאה ,גונעג ץנַאג זיא'ס ...ךיז טוחט זָאנ רעד רעטנוא םהיא

 ןעציז ייווצ יד יװ ,ןעקוקוצ ךיז לָאז עמ ,טגָאזעג עּביוט עמהומ

 רעּביא ךיז ןעדער ,קוק ַא טימ ךרוד ךיז ןעפרַאו ןוא שיט םיייּב

 ןייק ייז ןופ יז טָאה ,יז טגָאז ,ןָא טלָאמעד ןופ ...ןעגיוא יד טימ

 טליופעג טינ ךיז טָאה עּביױט עמהומ יד ,טזָאלענּפָארַא טינ גיוא

 ןעהעג ייז תעּב ,ןענרעל ןוא ןעציז ייז תעּב ,ייז ךָאנ ןעקוקכָאנ

 .ןערהַאפ ךיז טצעז עמ תעּב רעדָא ,ןערעיצַאּפש

 ן'רַאפ טלהעצרעד עּביוט עמהומ יד טָאה ױזַא -- לָאמנייא

 םעד ידָאד וצ ןערעיצַאּפשנײרַא טקרעמַאּב ייז יז טָאה --- ןעטלַא

 טשינ דלַאּב השעמ יד רהיא זיא ,ןיירַא עלעּביטש ןיא םָאנָאקע

 םָאנָאקע ם"ייּב ןוחט וצ רעדניק עכלעזַא ןעּבָאה סָאװ, : ןעלעפעג

 עּבױט עמהומ יד ,טינ ךיז יז טליופ 74 לעּביטש ןעמערא ם'ניא

 םָאנָאקע םעד ןידָאד וצ ןײרַא קוק ַא טּפַאח ןוא ,וועשטידרַאּב ןופ

 ןופ עדייּב ןעסע לערָאּפ סָאד יװ ,טהעזרעד ןוא רעטסנעפ ן'כרוד

 רָאנ .טינ יז טסייוו --- ןעסעגעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,רעלעט ןייא

 םטסע עמ יװ ,סטוג סָאדלַא ןעהעז יוזא לָאז יז ,יז טָאה ןעהעזעג

 סָאד זיא :ךשפנ-הממ ךָאד זיא , ...טכַאל עמ ןוא טדער עמ ןוא

 .ןעסיוו עמַאמ-עטַאט ךָאד ןעפרַאדַאּב ,יתיּתכהמ זיא ---ךודיש ַא

 ךָאד ןעפרַאדַאּב ? ןַאמָאר ַא ?עּבעיל ַא זיא'ס --- ןעד סָאװ אלא

 רעטניזעג ךס ַא זיא'ס םורָאװ ...ןופרעד ןעסיוו עמַאמ-עטַאט יאדוא

 ןעמערַא ןייַא ןתח ַא רַאפ רעטכָאט רעד ןעּבעג רענעש ןוא רעסעּב ןוא

 רעדייא ,רעדמעה רַאּפ ןייא ןעצנַאנניא טנָאמרַאפ סָאװ ,רערהעכ

 רעד טימ ןעפיולטנַא טעוװ רערחהעל רעגיזָאד רעד זיּב ,ןעטרַאוו

 ןייק רעדָא ,ַאלסהָאּב ןייק טכַאנ רערעטסניפ ַא ןיא רעטכָאט
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 ,טפול יד ,ףרָאד ןיא ןעּבעל סָאד ןעלעפעג זיא רהיא ,לשמל
 יד םעד ןופ ךיז טרעה סָאװ ,ךלימ עשירפ יד ,דרעפ יד ,ןעהיק יד
 טימ טקעמש ץְלַא .ןעצייוו ענעגייא יד ןֹופ טיוטפ םָאד ,עשאכ
 .טוג טנעכייצעגסיוא ,טוג גנידסלַא -- עינַאװערָאה ענעגייא ,ררע
 רעּבָא יז ןיא .ןעלעפעג רחיא זיא שטנעמרוטַאנ רעד ידָאד וליפא
 טרהיפ רע סָאװ ,ןילּפיצסיד ס'נעזוק רהיא טימ ןענַאטשרַאפנייַא טינ
 טל ,קישטשעמָאּפ ַא ךיא ַא ,ץירּפ השעמ לעיפוצ ןיוש ךיז
 ,רענײטשַא ,רעדֶא ,.םינ סיּפע ךיז טּפעלק ,דנַאטשרַאפ רהיא
 -בעיפ ַא ,רָאסעסָאּפ רעטוג ַא ןיא רע סָאװ ,סָאד ןעגָאז רימָאל
 ןעכַאמ ןָאק עמ ,טפלעה טָאג יּבַא ,יתיּתכהמ --- דרע ןופ רעבָאה
 ךיוא רשפא ךיז טלָאװ יז ? טינ סָאװ רַאפ ,ריבג ַא ןערעוו ,טלעג
 -רעד ױזַא ךיז ןעֿמ ףרַאד סָאװ וצ רָאנ ,,.ןופרעד טנַאזענּפָא טינ
 רַאפ .טינ טהעטשראפ יז סָאװ טָא --- ? ןעדיא ןופ ןערעטייוו
 רעשידיא ַא טמוק סע זַא ,ווַאלסהָאּב ןייק סױרַא טינ רע טרהָאּפ סָאװ
 ּמָא-טכַאל רע יאמ? ,ריפ םהיא יז טלאה רעדעיוו ןוא ? בוט-םוי
 ,ֿפַאש רענירג ַא טימ ?לעקינייא, ןייַא ,ןעדיא ןעכילרהע ןייַא ןופ
 ןוא ,רע טיג חבדנ ַא ?הבדנ ַא ךָאנ םהיא וצ טעזנַאלּברַאפ סָאוו
 ,ןעדיא ם'נופ קזוח טכַאמ רע רָאנ ,טנַאה רעטיירּב ַא טימ ךָאנ
 םהיא טימ ט'הנעט ױזַא ..."קזוח טינ ךַאמ ןוא טינ ּבעג רהעמַא;,
 | .וועשטידראּב ןופ עּביוט עמהומ יד

 רעד ןעלעפעג ןיא עּבױט עמהומ רעד .ךַאז ַא ךאנ ןוא
 ַא ןוא .ןענָאז טינ ןָאק עמ -- רֹוחֹּב רענייפ ץנַאג א ,רערהעל
 יאדוא ךָאד זיא --- "דניק א ס'נעטַאט , ַא ךָאנ וצרעד ןוא ,רענעק
 ןייז ףרַאד רערהעל ַא זַא ,ןעּבירשעג סָאד טהעטש ואוו רָאנ .םֹוג
 ,גנוניימ רהיא טול ןוא / ? ןירעליש רעד טימ ןּתוחמ רעטנעהָאנ א
 ןייז טימ ןּתוחמ רעטנעהָאנ ַא וצ ןיוש רערהעל רעגיזָאד רעד זיא
 .טסייוו עּביוט עמהומ יד --- 4 סָאד יז טסייוו ןענַאװ ןופ .ןירעליש
 ךיז טָאה עּבױט עמחומ יד .גיוא ןַײַא טָאה עּבױט עמהומ יד
 ןוא טירט ףױא רָאּפ ןעגנוי םעד ןעקוקוצכָאנ הימ יד ןעּבעגעג
 ןעּבָאה ייז יו ,ןעגיוא ערהיא טימ ןעהעזעג ןילַא טָאה יז ןוא ,טירש
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 וװעשטידרַאּב ןופ עּבױט עמהופ יד

 עיאל רעטלַא רעד -- .טיילעגנוי יד ּדָאניטקוק עביוט עמהומ יד

 דלעה רעד -- .עפארטסַאטַאק יד -- .דֹוס ם'נופ רהָאװעג טרעוו

 יטּפַאח עמ -- .רעטגידעלַאב ַא ןײרַא טלעװ רעד ןיא דיז טזָאל

 .טכַאנ רערעטסניפ רעד ןיא טעזנַאלב רע ןּוא ,ףעירב ענייז רעביא

 ןייק טרהעקעגנָא טינ םענייק טרָאד יז טָאה ןע'תמא רעד ןיא

 .עניזוק א ם'וועיאל ןעטלַא םעד ןעוועג יז זיא לּכה-ךס .עמהומ

 םוצ טסַאּפעג רהיא טָאה "עמחומ ,, ןעמָאנ רעד ,טגָאזעג יו ,רָאנ

 טלעטניּפעג יניטעּבאר ַא טימ ,ענעש ןייק טינ ענידיא א םינּפ

 רהעז רַאֹּפ ַא טגָאמרַאפ יז טָאה ,זָאנ רעגנַאל ַא טימ ןוא םיִנּפ

 ךרוד ךייַא ייז ןעמענ ,ךייַא ףיוא ןעקוק ייז זַא סָאװ ,ןעגיוא ענולק

 טרהיפ ,קידָאּפס ןיא יז טהעג ,ןעמ טגָאז ,ןַאמ רהיא ייּב .ךרוד ןוא

 "וצ רעהַא יז זיא ןעמוקעג ןוא ,ךייר ץנאג ןיא ,ןעטפעשעג עֶלַא

 / :ןעהעזעג טינ ךיז טָאה עמ סָאװ ,ןערהַאי ךס ַא ךָאנ טסַאג

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,עמהומ ַאזַא רַאפ ןַא ,ךיז טהעטשרַאֿפ

 "סיוא ףרָאד ןיא ןעּבעל עשיצירּפ סָאד טָאה ,וועשטידרַאּב ןופ שזַא

 טקוקעג ךַאז עדעי ףיוא טָאה יז ןוא ,דליוו ןוא יינ גונעג ןעהעזעג

 -נואווַאּב ךַאז עדעי טָאה ןוא ןעניוא רעוועשטידרַאּב ערהיא טימ

 טָאה ןוא "וד , ףיוא ןעוועג יז זיא וועיאל ןעטלַא םעד טימ .טרעד

 "עג רהיא סָאװ ןוא טקנעד .יז סָאװ ,טגָאזעגסױרַא גנידסּלַא םהיא

 ,טינ סָאװ ןוא טלעפ
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 פעדנַאטעַאּפ סָאד ןעגָארט ןוא םהיא ןעהעטשרַאפ ךעלדרעפ יד ןוא
 רעגידניסָא רעכייוו ,רעמערַאװ ַא זיא'ס ,ןעטפול רעד ןיא טעמּכ
 .טלעטרעצ ןוא טעלג יז רָאנ ,טינ טהירּב ,טינ טָארּב ןוז יד ,נָאט
 ענעדייז ,תומולח ךיז ןעּבעוו סע ןוא ,ןעגיוא יד ךיז ןעסילש סע ןוא
 .רעסעלשטפול ענעדלָאג ,רעסעלשטפול ךיז ןעיוּב סע ןוא ,תומולח
 ,םייהַא ןערהָאּפ וצ רע טמוק ןוא .םייה רעד ןוא רע זיא דלַאּב טָא
 טייז הנה !  ןעטראּפ ּוד וּועוָאל ןעטלַא ן'ראפ ףווא רע טקעד יוזט
 טָאה רעטכָאט רעיײַא ןֹוא רעטכָאט רעיא בעיל ּבָאה ךיא זַא ,ןעסיוו
 .חעש לעטרעפ א ךָאנ ,העש עּבלַאה א ךָאנ ,ךלַאּב טֶא .,."ךימ ּבעיל
 ,ןַאל רעד ,דלַאװ רעד ,עילָאּפעינַארַאּב עטנַאקַאּב סָאד ןיוש זיא טָא
 רעד ןופ סיוא-ןעהעז סָאװ ,ןעלהימטניוו יד ,?עשטשיּבדַאלק , יד
 ! וצוצרעהַא, :נעה יד טימ ןעכַאמ סָאװ ,ןעזעיר יװ ןעטייוו
 .ףיוה רעד ןיוש זיא טָא ןוא -- טונימ עכילטע ךָאנ .,.,7 ! ןצוצרעהַא
 ַא ןיא סע ,ןיינ .סעקינַאג ייווצ יד טימ ּבוטׂש עסייוו עסיודג יד
 דניק ןעגייא ןייַא ןעוו ,החמש ערעסערג ַא ןייז ןָאק סע ּביוא ,קפס
 רלעה רעד .רעטומ ןוא רעטָאפ יד וצ םייהַא רעטיירפַאּב ַא טמוק
 ם'נופ תואלפנו םיסנ ןעלהעצרעד וצ ןוא ןעלהעצרעד וצ טַאהעג טָאה
 יװ ,עטסגיטכיוו עמַאס סָאד רָאנ ! םירצמדתאיצי -- "ןויזירּפ ,
 יד ןוא ,טלהעצרעד טינ רע טָאה ,טיירגעג טאהעגנ ךיז טָאה רע
 סָאר ..טקערענפיױא טינ וועיַאל ןעטלַא ן'רַאפ רע טָאה ןעטרָאק
 ףייוורעד ןוא ...רעטעּפש ףיוא ,ןענרַאמ ףיוא טגעלעגּפָא רע טָאה
 זיִּב .ךָאװ ַא ןוא ךָאװ א ,גָאט ַא ןוא גָאט ַא ןעגנַאנעגיײּברַאפ זיא
 ןעגיטייז א ךרוד ,טכירעגמוא רֶאג עפָארטסַאטַאק ַא ןעמוקעג זיא סע
 םעד ףיוא ןעניוא יד טנעפעעג ןעטלַא םעד טָאה סָאװ ,ןיושרַאּפ
 ..,ןַאמָאר

 םעד ,קוק ןעטייוו ַא טימ המכח ַא ענידיא ַא ןעוועג זיא סָאד
 רימ .עּבױט ןעמָאנ ן'טימ ,וװעשטידרַאּב ןופ הבורק ַא ס'נעטלַא
 טעוו רהיא זַא "װעשטידרַאּב ןופ עּבױט עמהומ, יד יז ןעפור
 טסַאּפ ןעמָאנ רעד זַא ,ןעהעז רהיא טעװ ,רהיא םימ ןענעקַאּב ךיז
 לטעטיּפאק רעדנוזַאּב ַא --- רהיֹא ןעגעוו רָאנ ,רחיא



 // וו ן

 "הנומ היה ךכו, זיּב "רמוא היה ךכו, ןופ .ןעצכעגָאזוצ ןופ ןערעה

 ךיז ,רע טגָאז ,ליוו רע .םיערוּכ לָאמ ןעּבעיז ,רע טגָאז ,ןעמ טלַאפ

 ןערער וצ ןָא רָאג ןיוש טּבױה רע ןוא .עּבטמ רעד טימ ןעהעז

 סע ןוא .,,"! יגנעיד טעידיװ ,רע טגָאז ,ושטָאח ; :שיסור ףיוא

 ,ןעשטנעמ טגעלעגניירַא ךיז ןעּבָאה סע .ןעפלאהעג טינרָאג טָאה

 ייווצ ךָאנ ןוא הפיסא ןייא ךָאנ ןוא הפיסא ןייא טכַאמעג טָאה עמ

 טגעלעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה סעקינוויזירּפ עטיירּפַאּב יד ןוא ,תופיסא

 ,רעטרעדנוה ַא טימ רעוו ןוא רעניצפופ ַא טימ רעוו ,טרעיײטשַאּב ןוא

 ןעשיווצ טלייטעגרעד טנַאפ עמוס עטלעמָאזעגפיונְַצ יד טָאה עמ ןוא

 "רַאפ ,ןעמונעג טָאה קלח ןעטסערג םעד .,ןעדיא ענעבעגענּפָא יד

 זַא ,ט'הנעט'עג טָאה רע .רעיירש רעד דיא רעד ,ךיז טהעטש

 רהעמ זיא ןהוז ןייז לייוו ,רַאפרעד ,עלא ןופ רהעמ טמוק םהיא

 + טרהעקרַאפ טגָאזעג וליפא טָאה רשיח-לכש רעד .,עלַא ןופ עקילַאק

 וצ םהיא רעגנירג ןייז ףרַאדַאּב ,עקילַאק ַא ןיא רע לי ,הּברדַא

 ,רעיירש ַא ןעדיא ַא טימ ןעבַאמ רהיא טעװ סָאװ רָאנ ! ןעײרפַאּב

 םהיא םיִג עמ ןַא ,ןעהעזרעד 4 רעגַארג ַא ןופ לוק ַא טָאה סָאװ

 ןשדער וצ לָאמ עלַא ןעטסָאמרַאפ ךיז רע טָאה ,דיחידןב ַא יו ,ךָאנ

 -ַאנ רע'תמא ןייַא יו ,טלעדנַאהעג טָאה רע ,רעכעה ןוא רעכעה

 ךרּב בורק רעטנַאמרעדנעּבױא רעד סָאװ ,קילג ַא ...קישטשמָאי

 -טרַאק, :ועיאל ןעטלַא םעד ןופ ?ליופַאב ַא טָאהעג טָאה קישטרעּפ

 ןעּבעג קינוויזירּפ םעד רוחּב םעד לָאז עמ ,טסייה סָאד ,?שנַאלּב

 טלָאמער טסוקעג טָאה רעוו ,ןעפרַאדַאּב טעוװ רע לעיפיוו ,טלענ

 ,טקנוּפ רעגיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאד --- טייהיירפ 4 טלעג ףיוא

 ךיז רע טָאה רעטיירפַאּב ַא .ןרעטש רענידנעטכייל רעגיצנייא רעד

 ,ןָאטעַאפ ןיא ןעסעזעג ןיוש זיא רע ןעוו ,טלָאמעד טשרע טלהיפעג

 ןייק עיצנַאטס רעד ףױא טקישענסױרַא םהיא טָאה עמ סָאװ

 ןעּבעגעגרעּביא םהיא טָאה רעשטוק רעד יײרדנַא ןוא ,עקווָאנָארימ

 ןוא טנוזעג ,טָאג ןעקנַאד ,ןענעז עלַא זא ,םייה רעד ןופ סורג א

 סיוא-טזָאל --- ?ָאנשטולָאּפָאהַאלּב ָאיסוו, ,גנונעדרָא ןיא זיא ץלַא

 .ןושל רעייז ףיוא ךעלדרעפ יד טימ ךרוד ךיז טסעומש ןוא יירדנא
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 ןייק שעּפעד ַא טקישענקעװַא טָאה החמש-לעּב רעד ןוא ,ןייוו
 ,בו|ט 5 מ , :עילָאּפעינַארַאּב עיצנַאטס ךרוד עקוועיפָאס
 .יירפ ןיּב .טכיירגרעד טינ רימ וצ
 ."קירוצ הירפ ןענרַאמ סיֹורַא ר ח ַָא פ'כ

 ךלעה רעד זיּב ,ןעגנַאנעגקעװַא רעּבָא זיא ןענרָאמ ןייא םינ
 ,ןייז ןעד ןָאק סע םורָאװ .ועינַאק ןופ ןערהָאּפסױרַא טנָאקעג טָאה
 ךיז טָאה סע ?ןערעװ טרהעטשרַאפ םינ לָאז חחמש עשידיא ַא
 רעיירש ַא דיא ַא ,יקסווענשיוו רעדָא יקסנישיוו ,רענייא ןענומענ
 ,עקולאק א ןהוז 8 טאהעג רע טָאה .רעגַארג א ןופ ?וק א טימ
 טָאה ףוס םוצ .יירפ סױרַא טעװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןיא סָאװ
 רעטָאפ םעד סָאד טָאה .טַאדלָאק ַא רַאפ ןעּבעגעגּפָא םהיא ןעמ
 -ַארג ןוא ןעיירש ןעמונעג טָאה רע ןוא ,ןעצרַאה ם'ייב טקַאּברַאפ
 ןענעיד ןהעג טעװ ,עקילַאק רעד ,ןהוז ןייז ,שטייטס, : ןערעג
 טעב 77 טלעג ןעטסָאק טזָאלעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,םיסחוימ יד רַאפ
 ? ןעד יירש ךיא , :רע טנָאז .ןעיירש טינ ױזַא לָאז רע ,םהיא ןעמ
 ךָאנ ןערעגַארג וצ ןָא-טּביױה רע ןוא ."ליטש ,רימ טכַאד ,דער ךיא
 רעד ןודִא רעד סָאװ רַאפ ,לכש םעד ןופ טסייוו רע זַא ,רעקרַאטש
 טלהעצרעד רע ןוא .,,/סעקילַאק ןעמונענוצ טָאה "לעטידָאוװדערּפ ,
 סע זַא ,ךיוה ױזַא רָאנ ,תודוס דוסּב "?כש, םעד ןעגיצנייא ןעדעי
 ןפיפא ןוא ,םינמיס עלַא טימ טדָאטש עצנַאג יד ןופרעד ןיוש טסייוו
 ןעּבירשעג טָאה וועיֵאל רעטלַא רעד סָאװ ,העירּב ם'נופ ןושל ן'טימ
 ןוא .,( דוס ןייק ָאטינ זיא ןעדיא ַא רַאפ ) ?לעטידָאװדערּפ , םוצ
 -רַאפ טינ סָאד טעװ רע זַא ,ןעסיוו וצ ןעּבעגעג טָאה דיא רעד
 םוצ ) "דוס דָאּפ, ,רע טגָאז ןעּבענקעװַא טעװ רע  ,ןעגייווש
 רעד טימ ,םירױטקָאד יד טימ ,לעטידָאװדערּפ םעד ( טכירעג
 ַא ףיוא ןעדיא םעד ּפִא ןעמ טפור ...! ?עװטסטוסירּפ , רעצנַאג
 עמ ןוא ןעגעלפיונוצ ךיז טעװ עמ זַא ,וצ םהיא טגָאז עמ ןוא טייז
 טוו רע פיו . קלָאּפ ןופ עקילַאק םעד ןהוז ןייז ןעמענסורַא טעוו
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 טַאהעג טאה סָאװ ,"םותי רעד קולאומש , ,ס'בר םעּד קולאוטש

 ןוא ןתח ן'טימ ךיז טשוקעצ רע .,..תוישעמ ענעש עכלעזַא ךיז ןיא

 רעד זַא ,טגָאזעג ריד ךיא ּבָאה ?םולש ,נ/ :םהיא וצ טגאז

 | .../ 4{ רענייד זיא רצוא
3 : 4 3 4 9 8 6 4 4 4 6 4 4 9 6 

 ענעדלָאג עשלעגנוי יד ןוא תומולח עסיז עשרעדניק עניזָאד יד

 ןעצנַאנ םעד הבשחמ רעד ןיא םהיא ייב ךיז ןעּבעוו סעיזַאטנַאפ

 ךיז טלעטשענּפָא .וועינַאק ןייק ןעהילפ וצ טמוק רע זיּב --- געוו

 ,דיגנ ַא רָאנ ,רעקיוה ַא דיא ַא ,בורק ַא ס'וועיאל ןעטלַא םעד ייּב

 ךרּב זיא ןעמָאנ ןייז --- ,םיצירּפ רַאפ קנעשנייוו ַא טלַאה סָאװ

 ןוא "וויזירּפ, ןופ םיקסע יד ןיא ןירַא רע טלַאפ --- ,קישטרעּפ

 ףעירּב ם'ניא ,ּהעירּב ַא לעטידָאװדערּפ םעד ןודֶא םעד רעּביאיטיִג

 ןייז "ויזירּפ, םוצ טקיש רע זַא ,ועיִאל רעטּלַא רעד טּביירש

 םורא ךָאװ ַא ןיא יו רעטעּפש טינ זַא ,ןעפָאה ליוו ןוא רערהעל

 רעד ןודֶא רעד ..,ןעטיירפַאב ַא קירוצ ןעּבָאה םהיא רע כָאז

 םרעפטנעעג ןוא ףעירּב םעד טנעיײלעגרעּביא טָאה לעטירָאװדערּפ

 ,ןעוועג גונעג זיא סָאד ןוא ,.?ָאש - אר - ַאח/ :טרָאװ ןייא רָאנ

 ,"וויזירפ, םוצ ןעגנַאגעג זיא רע .גיהור ןייז לָאז רוחּב רעד זַא

 םינ ןָאק עמ 988 רעמונ ַא ןעמונעגסיױרַא ןוא לרוג ַא ןעגיוצעג

 264 רעמונ ייּב רָאנ .רעמונ רעכיוה ַאזַא ןייז לָאז סָאד זַא ,ןעגָאז |

 סױרַא זיא רערהעל רעד ןוא ...ןעסָאלשעג "וויזירּפ , רעד ךיז טָאה

 עשיריא עכילטע ךָאנ ןערָאװעג טײרּפַאּב ןענעז תוכז ןייז ןיא .יירפ

 םענעי ןעוועג זיא החמש יד ןוא ,ןערעמונ ערעכעה טימ רעדניק

 ...! םיורג רהעז וועינַאק ןיא רהָאי

 ןייק ןערהָאפ וצ ןעמוקעג זיא "וויזירּפ, ם'נופ החמש רעד וצ

 ,וויזירּפה לעּב ם'נופ רעטָאפ רעד ךיוא ווַאלסַאיערעּפ ןופ ןועינַאק

 ךיוא יניּפ רעטעפ רעד זיא ,טינ תועט ןייק ּבָאה ךיא ּביוא ,ןוא

 יד ןוא --- ,ןּתוחמ א וועינאק ןיא טאהעג טָאה רע --- ןעמוקעג

 רַאֿפ טזיילעג טָאה קישטרעּפ ךרב .לעפאט ןטיוטד/ ץלא6/ החש
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 יירדנַא ןוא ןָאטעַאפ ןיא ןעסעזענ זיא דלעה רעד זַא ןיוש .רעטסניפ
 ,שטייּב רעד וצ ןוחט םענ ַא ךיז ןעוועג טיירג זיא רעשטוק רעד
 ןיא ןעבעגעג קוק ַא לָאמ ןעטצעל םוצ ףלע* ףעננוו רעד טָאה
 ןעּבָאה סָאװ ,ןעניוא עטנייוורַאפ ייווצ ןעהעזרעד ןוא רעטסנעפ

 ,טנוזעג רֹהֲאפ , :םירוּבד ערָאלק רָאנ ,רעטרעוו ןהָא טדערעג

 ןָאק ךיא םורָאװ ,רעכינ סָאװ קירוצ םוק רָאנ ,רערעייט ,רערעייט

 .."! ןעבעל טינ ריד ןהֶא

 ענייז עֶלַא טימ טרעהעג רוחּב רעד טָאה רעטרעוו עניזָאד יד

 ,טנוזעג ייזו :טרעפטנעענ רהיא ןעבָאה ןעניוא ענייז ןוא ,םישוח

 ריד ןהֶא ןָאק ךיא םורָאװ ,ריד ֹוצ קירוצ םוק ךיא ,ערעייט ,ערעייט

 קראטש יו ,טלהיפרעד רע טָאה דניצַא טשרע ןוא .,,"! ןעּבעל טינ

 ךָאנ ןיא'ס זַא ןוא ,בוטש רעניזָאד רעד וצ ןעדנוּבעגוצ זיא רע

 ןעסיירּפָא ןענָאק םהיא לָאז סָאװ ,חֹּכ ַאזַא טלעוו רעד ףיוא ָאטינ

 ,ךיז ןעלעיּפשעצ ןעקנַאדעג יד ןוא ,.,טדיוט רעד ןעדייס ,ןענַאד ןופ

 ,ןעלוולת ערהוא היוא רעטנוא םהיא טּפַאח עיזַאטנַאפ עגיציה יד ןוא

 טעוװ ,קירוצ ןעמוק טעוו רע ױזַא יו ,ןע'מולח ֹוצ ןָא-טּביוה רע ןוא

 רעטָאפ רהיא רשפ ךָאנרעד ,רהיא רַאפ ןעקעדטנַא ךיז רעהירפ רע

 טעוװ ןוא ןעטְלַא םוצ ןעדנעוו ךיז טעוװו רע ױזַא יו ,רעטומ ןוא

 רעייַא בעיל ּבָאה ךיא -- ית בהָא , :קוסּפ םעד ןענָאז םהיא
 רעד יוזא יו .,7!טליו רהיא סָאװ רימ טימ טוהט ,רעטכָאט

 סָאװ ,טוג, :ןענָאז םהיא טעוװ ןוא ןעמענמורַא םהיא טעוװ רעטלַא

 ... ףיורעד סיורא ננַאל ןיוש קוק ךיא -- טנָאזעג רימ טסָאה וד
 -טננערפ עמ .הנותח רעד וצ ןעטיירנ ןֶא ךיז ןעמ טּביוה םעדכָאנרעד

 ןעהיינ סָאװ ,עשטשַאראט ןופ ןוא ווַאלסחָאּב ןופ סרעדיינש ּפָארַא

 טלעגערּפ עמ ןוא רעכַאקעל טקַאב עמ ..הלּכ"ױ תח רַאפ םישוּבלמ

 עסיורג יד סױרַא ןעמ טקיש דצ .ס'נתח ךָאנ ...סטכַאמעגנייַא

 ַא ףיוא רָאנ טצינעג טרעוו סָאװ ,?חַאטש ןיא סָאװ עטעראק

 רעטעפ רעד ,עטַאט רעד ןערהָאפ וצ ןעמוק סע ןוא .ךַאז ערטסקע

 רָאנ ,ןענַאװ ןופ טינ טסייוו עמ ..,החּפשמ ענירעּביא יד ןוא יניּפ

 רבח רענעי ַא טָא .,,,קילאומש הנותח רעד ףיוא סױאיטסּכַאװ סע



 : יש עז

 טרָאד ,"עיווטסטוסירּפ , רעװעינַאק רעד וצ ןעּביירשוצ ןוא ,וועינַאק

 זַא ,טכַאד רימ ...ןוהט סיּפע ןָאק ןוא טנַאה ַא טָאה וועיִאל ואוו

 ןייז ּפָאק ן'פיוא ןענָארט טינ ױזַא ףרַאדַאּב רעטָאפ רענעגייא ןייַא

 ךָאנ ,רערהעל םעד ןעגָארטעג טָאה וועיִאל רעטלַא רעד יו ,ןהוז

 ן'רַאפ טָאהעג ארומ רענוצנווו טָאד ןוולא ףעיפעפ רעד ;רהעמ

 סָאד זיא ןײלַא רֹוחֹּב ם'ייב .וועיִאל עילימַאפ יד יו ,"וויזירּפ ,

 רעצנַאג ַא ןעוועג וויזירּפ םוצ ןעלעטש ךיז ןוא וועינַאק ןייק ןערהָאפ

 ַא ,לעוויטש עסיורג רָאּפ ַא טלעטשַאּב ךיז טָאה רע .בוט-םוי

 ןעטערטוצניירַא, ןמוזמו ןכומ ןעוועג זיא ןוא קילשַאּב יקסטַאדלָאס

 רעד ןיא םעוװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע ."טסנעיד רעד ןיא

 ןערעוו ןוא ?עװטסלַאשטַאנ , יב ןייז ןח-אשונ ,ןעמענסיוא טסנעיד

 רעכעה .לעּבעפדלעפ ַא רעדָא ,רעיציּפָארעטנוא ןייַא ןעכיגניא

 ןעמוקעג זיא'ס זַא רָאנ .,,ןעכיירג טינ דיא ַא ךָאד ןָאק ןופרעד

 ןעצעז ךיז טפרַאדַאּב יקַאט ןיוש םָאה רע זַא ,ץיּפש ןעטכער םוצ

 .שזַארוק ןעצנַאג םעד ןעריולרַאפ לָאמ ַא טימ רע טָאה ,ןערהָאפ

 זַא ,ןייז הדומ ךיז זומ רע רָאנ ,ןויזּב ַא ,הּפרח ַא םהיא זיא סע

 רשפא ,וועיאל עילימַאפ רעד טימ ךיז ןענעגעזעג םוצ ןעמוקעג ןיִא'ַס

 ענױאֿפ 8 טימ ץראה סָאד טסערּפרַאפ םהיא טָאה ,גידנעטש ףיוא

 "רַאפ ,רדח ןיא ךיז ייּב ןעטלַאהַאּב ךיז טָאה רע ןוא שינעקנעּב

 ערעטיּב-ערעטיּב טימ טנייוועג ןוא ןעשיק ןיא םינּפ םָאר ןעּבָארג

 ...ןערערט

 רעגיזָאד רעד ןיא רעגיצנייא רעד טינ ןעוועג זיא רע רָאנ

 םָאה רדח רהיא ןיא ךיז ייּב ,טנייוװעג רעטיּב טָאה סָאװ ,בוטש

 ןעוועג ןענעז ןעגיוא ערהיא .טנייוועג רהעמ ךָאנ ןירעליש ןייז

 רַאב טנַאקעג טינ גָאט םענעי טָאה יז ןוא ,ןייוועג ןופ ןעלַאװשעג

 א ןופ דערסיוא ןייֵַא רעטנוא ..וליפא שיט םוצ ךיז ןעזייוו

 ,ךיז ייּב גָאט ןעצנַאג םעד ןעּבילּבעג יז זיא גיטהעווּפָאק ןעקרַאטש

 ,םענייק ןעהעז טלָאװעג טינ
| 

 .ךיז ןענעגעזעג סָאד ןעוועג זיא גירעיורט רהעז ,נירעיורט

 ןוא טסיװ ןעצרַאה ן'פיוא ןוא בוטש ןיא טפאש+ ץאא טא =



 םכולע"םולש 212

 -לַא ן'רַאפ ,דיגנ רעסיורג ַא ןייז טנָאקעג רערעדנַא ןייַא טלָאװ ,טסָאק
 ,רעייט וצ ןעוועג טינ ךַאז ןייק דניק ַא ּבעילוצ רעּבָא זיא וועיִאל ןעט

 -נָא ךיז טָאה ,"עיצנַאטיװק , רעד טימ ןערָאװעג גיטרַאפ
 -שיסור יד ןעכָארּבעגסױא טָאה סע .הנותח עיינ ַא ןעּבױהעג
 ןהעגרעד טֶעוו סע זַא ,טסעומשעג טָאה עמ ןוא המחלמ עשיקרעט
 -ַאב ,ױזַא דלַאּביױוו ,( ןעטסיוורעזער ) ?סעצנעשטלָאּפָא, יד וצ
 -ַאב "טעליּב ןעסייוו , ַא טימ ןענערהָאװַאּב ןהוז םעד ןעמ ףרַאד

 ץענעשטלָאּפָא םעד הרַאדַאב עמ : ןעפייהעג טָאה טָאד .פנעטייצ
 פעיפיוו ףיוא ,טנוזעג ןייז ןעכוזרעטנוא ,"םָאירּפ  םוצ ןעלעטש

 ןמ ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא .טַאדלָאס ַא רַאפ גוט רע
 םהיא טָאה עמ ןוא ,טינ רע גיוט טַאדלָאס ַא רַאפ זַא ,םתסה
 ,טָאג ןעקנַאד ,םהיא טָאה עמ ,טסייה סָאד ,טעליּב ןעסייוו ַא ןעּבעגעג
 "טעװעקַארּברַאפ , רָאנ טינ םהיא טָאה עמ ,,."טעװעקַארּברַאפ,
 ןיא ןעקישסעװַא םעדכָאנרעד טזומעג םהיא טָאה עמ ;וויזירּפ ןופ
 ךיז לָאז רע ,עצינ ןייק ןוא ןָאטנעמ ןייק ,רעדנעל עמערַאװ יד
 ןופ ,ןעצרַאה ן'פיוא קנַארק טסנרע ןעוועג זיא רע םורָאװ ,ןערירוק
 ןעלעוו רימ יו ,םורַא רחֶאי עכילטע ןיא זיא רע טייקנַארק רעכלעוו
 רעד רעבָא ,,ןענרָאטשענ וקַאט ,רעטייוו ?עסיּב ַא ןעהעז סָאד
 ,וועינַאק ןייק ןערהָאפעג זיא עמ :ךשֹוח ןָאהטעגנ ךיז טָאה לייוו
 ,פעטידָאװדערּפ ן'טימ ,קינװַארּפסיא ן'טימ טנעקַאּב ךיז טָאה עמ
 "עיװטסטוסירּפ , רעד ןופ סעקינווָאנישט יד .םיריױטקָאד יד טימ
 -ילעּב ןוא טניירפ עטוג ןעדיא .,םידסח-תולימג טּפעלשעג ןעּבָאה
 טָאג טַאהעג טָאה סע רעוװ .לעדנייּב ַא טקעלענּפָא ןעּבָאה תוצע
 ןעוועג זיא סע ,ללּכה .טלעג טעּפמַאּפענ טָאה רעד ,ןעצרַאה ןיא
 ...וויזירּפ ןוא וויזירּפ ,וויזירּפ טימ ּבוטש יד לופ

 רעד ןופ דלעה רעד סָאװ ,טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא
 רעד זיא ,"וויזירּפ , םוצ ןעלעטש ךיז טפרַאדַאּב טָאה עיפַארנַאיּב
 -ַאטס ַא ךיז רע טָאה ?ּכ םדוק .זעוורענ ןערָאװענ וועיַאל רעטלַא
 סורטסיוצאה רערהעל םעד לָאז עמ ,ןעהעזעג טָאה ןוא ןָאהטענ עווער



 1 י

 וויזירּפ רעד

 רעד טימ דיז טנעגעועג רע :- ,"וויזירפ, ןופ קרַאטש טדער עמ

 ַאװדערּפפ םוצ ףעידב ַא עקוװעיּפָאס ןופ טרהיפ ןוא ןירעליש

 ןטקריװ ױעורב רו" - שא ?'פיוא סעיזַאטנַאפ יד -- ,ילעטיד

 והֹוו ַא טימ השעמ א -- .רעמונ ןַײז וצ טינ טהעגרעד סע ןוא

 לד ר רע ר וו וו 1 5 שש
 ,םיוקמ טיג ץְלֶא ךָאנ ןערעוו

 רעצנַאג רעד ןיא טעמּכ זַא ,ןענָאז טייקרעכיז טימ ןָאק עמ

 י"קעװַא טשינ זיא רהָאי יירד ענעּבירשַאּבךעּבױא יד ןופ טייצ

 סָאד ןערעה טינ לָאז עמ סָאװ ,גָאט ןייק עקוועיפָאס ןיא ןעגנַאנעג

 ןעוועג וויזירּפ רעד זיא וועיאל ןעטלַא ן'רַאפ ."וויזירּפ , טרָאװ

 טזָאלעג טשינ םהיא טָאה סָאװ ;עכלעזַא עינַאמ ַא ,טייקנַארק ַא

 טָאה ןענעמרַאפ ץנַאג א טכאנייב ןעפָאלש ןוא גָאטייּב ןעהוד

 עשוהי ןהוז ןייז ?השעמ וד ןוא סָאוו .טפָאלעגּפָא םהיא סָאד

 ךיז םדוק רעטָאפ רעד םָאה ,וויזירּפ םוצ ןהעטש טפרַאדַאּב טָאה

 יּפִא טרָאד ךיז טָאה ,עינרעּבוג רעוועגינרעשט ןיא טזָאלעגקעװַא

 -עגנייַא טָאה ןוא ןערָאװעג ןעסירעגסיוא ,םייצ א טרעגלַאװעג

 "עג יר ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד ."עיצנַאטיװק , ַא טלעדנַאה

 זיא ייז ךרוד סָאװ ,"סעיצנַאטיווק ענטָאשטַאז , עכילטע עטלהעצ

 רעוו זַא ,טסייה סָאד : .וויזירּפ ם'נופ ןערָאװעג טזיילעגסיוא ןעמ

 ןעוועג זיא רעד ,"עיצנַאטיװק,ַאזַא ןעלעטשוצ טנַאקעג טָאה םע

 רעד ןיא רָאנ טנעבערעג ךיז טָאה רע ןוא ןענעיד ןהענ וצ ןופ יירפ
 -ענּפָא טָאה "עיצנאטיוופ אזא הא  (גג א 4 7 2
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 --- רעּביירש ַא ןייז וצ ןעדָאװעג ןעריוּבעג זיא רוחּב רעד זַא

 רעד .קפס םוש ןייק ןעוועג טשינ ןערייּב ייז ייּב ןיא םעד ץא

 ,טריזַאטנַאפעג ,טדערעג ןופרעד ןעּבָאה ןירעליש רעד טימ רערהעל

 ענעריישרַאפ ןופ גידנערער .,רעסעלשטפול עטסנעש יד טעיוּבעג

 ערעייז ןופ ןעסעגרַאפ יז ןעּבָאה ,קרעוו ענעדיישרַאפ ןופ ןענַאלּפ

 ייּב ןעוועג טינ טּפיוהרעּביא זיא םעד ןענעוו .,,ןענַאלּפ ענעגייא

 ןעמוקעג טשינ לָאמנייק ייז זיא סע דער םוש ןייק לָאמנייק ייז

 ןיא ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןערעלקרעד וצ ןעקנַאדעג יד ףיוא

 ןופ ?רוג ן'פיוא ךיז ןעטכַארטרַאפ וצ רעדָא ,ןעלהיפעג ערעייז

 ןעוועג ,םינּפַא ,זיא "ןַאמָאר , ןעמָאנ רעד ..,ןַאמָאר םענעגייא רעייז

 יד רַאפ לַאנַאּב וצ ןעוועג זיא ?עּבעיל , טרָאװ סָאד ,ןָאלּבַאש וצ

 ןעשיווצ ןעסּכַאװעגסױא ןוא טלעקיװטנַא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעלהיפעג

 ךילריטַאנ ױזַא ןעוועג עדייּב ןענעז ייז ,ךעלטיילעגנוי ייווצ יד
 ,ךילנעמ ןייז טנָאקעג טינ רָאנ טָאה'ס זַא ,ערעדנַא סָאד רַאפ סנייא

 ןעקנַאדעג יד ףיוא לָאמַא ןעמוק ןעד טעוװו .שרעדנַא ןייז לָאז'ס

 ? רעטסעווש ןייז וצ עּבעיל ןיא ןערעלקרעד ךיז לָאז רע ,רעדורב ַא

 ּביוא ,תמא ם'נופ טייוו טינ ןייז ןעלעוו רימ זַא ,ארומ ּבָאה ךיא

 ןעּבָאה ,דצה ןמ ןעשטנעמ ,ןענױשרַאּפ עניטייז זַא ,ןעגָאז לעװ ךיא

 ם'נופ טדערעג רהעמ ךרע ןייַא ןהֶא רָאנ ןוא טסואוועג רחעמ ךס ַא/

 וצ .ןײלַא ןעדלעה יד רעדייא יוװ ,ןעדלעה עגנוי יד ןופ ןַאמָאר

 ףיוא ,ךילקילנ וצ ןוא וויאַאנ וצ ,עדייב ןעוועג ייז ןענעז גנוי

 טשינ ןעּבָאה ייז ,עלעקניירּפש ןייק ןעוועג טינ זיא לעמיה רעייז

 ןיא'ס סָאװ ןוא ,דנָאטשרערעיװ ןייק טינ ץיגרע ןופ ןעהעזעגסױרַא

 רעד ןיא .,ןופרעד טקנעדעג טינ לָאמנייק ןעּבָאה ייז --- רקיע רעד

 ןעּבָאה טפַאשטנאקַאּב רעייז ןופ רהָאי יירד עגרַאק יד ןֹופ טייצ

 ,ךיז ןעדיישעצ ןופ טונימ ןייא וליפא טרעלקעגנ טשינ עדייּב ייז

 -עצ ךיז טזומעג ןעּבָאה ייז ןעוו ,גָאט רעד ןעמוקעג זיא ךָאד ןוא

 ,טייצ עצרוק א ףיוא רָאנ ,גידנעטש ףיוא טינ ?ייוורעד .ןעדייש
 אי"א "דא" דיז האור דסײ ר" הרא}וו (אויוש וד זטווסו ?יא האי



 װ יו עו

 יו פלי א של רעוא װ וא ינאי א
 ךיז ןעקיווק ןוא לעּביטש ןעטצײהעגנָא-םערַאװ ם'ניא ןידָאד ןצ
 ןיא יינש רעד ,ל?ליטש גיד'ארומ זיא'ס .,םילכאמ ס'יסעּפ טימ

 ,ןעציַאװ ץפיוא ףילוי"עיו"ט ןיאפ .טינ טוה לענייק .ףעיפ

 ןעײרדנַא לָאמַא טסייה עמ ןעדייס .המשנ רעד ףיוא ךילניטעמוא
 ,ןָא ךיז טצלעּפ עמ .,ןעטילש ןעטיירּב ַא ןיא דרעפ יד ןענַאּפשנייַא

 טרהָאפ עמ ןוא ?עצינַארַאּב , רעמערַאװ ַא טימ וצ ךיז טקעד עמ

 ןעמ טלעטש טרָאד .ןעמייווצ ם'ניא קָארַאוװלָאפ ןייא ןופ ךרוד ךיז

 טרהָאפ עמ ןוא ייט טימ ןֶא ךיז טקנירט עמ ,רַאװַאמַאס םעד

 ,קירוצ

 ַאֹד זיא'ס -- תולעמ עטונ ענייז רעֹּבָא טָאה רעטניוו רעד

 טעמּכ יד ןיא .ןעביירש וצ ףיוא ןוא ןעזעל וצ ףיוא גונעג טייצ
 רע טָאה ,ףרָאד ןיא טכַארּברַאפ טָאה דלעה רעד סָאװ ,רהָאי יירד
 רע ןעוו ,םעדכָאנ ןעּבירשעג טָאה רע יוװ ,רחעמ ךס ַא ןעּבירשעגנָא

 ןוא ,"טנולע-םולש , ןעסווהעג ןֹוא רעבוורש א ןעוועג ןיוש יא

 ,ןעּבירשעג טינ גנירג ױזַא לָאמנייק םהיא ךיז טָאה סע ,רהָאי ןהעצ

 -- טכענ עצנַאג רע טָאה ןעּבירשעג ןוא .,טייצ רענעי ןיא יו

 -רַאפ ,סעמַארד עגידנעיירש ,ןענַאמָאר ענידנעסיירצרַאה - ,עסיורג

 . ןעסָאגעג ךיז ןעּבָאה סע .סעידעמָאק ןוא סעידעגַארט עטעטנָאלּפ

 ,עיזַאטנַאפ יד טלעדורּפשענ טָאה סע .סאפ א ןופ יו ,ןעקנַאדעג יד

 --- ןערָאװעג ןעּבירשעג זיא ץלַא סָאד סָאװ בעילוצ .ןַאטנַאפ ַא יו

 רע יט זו תפ רער ר וו וו
 ןייז רַאפ טנעיילענרעּביא סָאד רע טָאה ,"ךַאז, ַא םחיא ייּב

 ןעוועג ןענעז ערייּב ,טקיצנַא ןעוועג ןענעז ערייּב ןוא --- ןירעליש

 ףיוא טינ רעּבֶא -- ,קרעוורעטסיימ ַא זיא סָאד זַא ,טגייצרעּביא

 ױזַא ,קרעוו רעדנַא ןייַא טימ ןערָאװעג ניטרַאפ רע זיא םיוק .,גנַאל
 עטשרע סָאד ןוא ,קרעוװרעטסיימ ַא ןעוועג עטייווצ סָאד ןיוש זיא

 רַאפ טרָא ןעטסעּב םעד .טעװעקַאילּבענּפָא ,סטלב ןערָאװעג זיא
 רעייפ ן'טימס קעווא זיא יוזא ןא .ןעויוא רעד ןטווטו זיא חטיד
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 -עג טינ ןעגיל ןייק ןעּבעל ןייז ףיוא לָאמנייק טָאה שטנעמ-רוטַאנ
 -לעּב ןייז וצ טייקנעדנוּבענוצ ןייז ןוא טפַאשיירטעג ןייז .טנָאז

 ןוא ,ץינערג ןייק טַאהעג טשינ טָאה החּפשמ ןייז וצ ןוא תיּבה

 רע ןזיא ,רענעגייא ןייֵא יו ןעוועג טרָאד זיא רערהעל רעד לייוו
 זיא ידָאד ןֹוא ,חחּפשמ רעד ןיא טנעכעררַאפ ןעוועג ןידָאד ייּב
 ןידָאד ייַּב ,רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא םחיא רַאפ ןעוועג טיירג

 ךֶעֶד טיִמ טרהעקעגנָא ְךיִז טָאה סָאװ ןזלַא ןיא ןעגיוא יד ןיא

 טינ ,סלַאפנעדעי .,הגרדמ רערעכעה ַא ןופ ןעוועג ,וועיאל עילימַאפ
 טרעטעגרַאפ טושּפ טָאה רע ,ןעשטנעמ עגירעביא עלַא טימ ךיילג
 רעד ךיוא ןעסָאנעג טָאה תוכז רהיא ןוא .עילימַאפ עניזָאד יד
 עגנַאל יד ןיא רעדָא ,געט עגידרעמוז עסייה יד ןיא .רערהעל
 בעיל ןירעליש רעד טימ רערהעל רעד ןעּבָאה טכענ עגידרעטניוו
 ןיא ,ןעטרָאד .ןעכידָאד וצ ןוא ןידָאד וצ ןעּפַאחנײרַא ךיז טַאהעג
 ןָאק עמ סָאװ ,ילעטס רעגירעדינ רעד טימ עלעּביטש םעניילק םעד
 לָאמ עלַא טלהיפעג ךיז ייז ןעּבָאה ,טנַאה רעד טימ ןעגנַאלרעד
 ןערעיוז א רעמוז ןידָאד ייּב ןעסע .םייה רעד ןיא יוװ ,רעסעּב
 ןיא לעפָאטרַאק עסייה רעטניוו ןוא לעּבָאנק ןעגנוי טימ וַאשטש
 ענעריורפעג רעדָא ,ךעלעקרענוא ענעצלַאזעג טימ ךעלדמעה יד

 ןעוועג זיא ןוא םימעט ןעבעיז טַאהעג טָאה ,טיורק עטרעייזעג

 ןוא .שיט ם'ייּב םילכאמ עטסרעייט יד ןופ רעסעּב לָאמ טנעזיוט
 ,ךַאקעל ןעקַאבעג טָאה יסעּפ ּבייוו ס'ירָאד זַא ,טסעומש רעוו
 -עגנוי יד רַאפ ןעוועג זיא טלָאמעד -- ץלַאמש טלעגערּפעג רעדָא
 סָאװ-רָאנ ,ךאקעל רעפייה --- טייקניניילק א ,בוט-םוי ַא טייל
 ךיז ןעהעגעצ סָאװ ,ןעווירג עטעפ עשירפ רעדָא ? ןעוויוא ם'נופ
 ןיא ןעסעגעג ןעּבָאה ןעדיא יד סָאװ ,ןמ רעד יו ױזַא ,ליומ ןיא
 ! רּבדמ רעד

 ייּב ןֹוא ןידָאד ייּב טסענ ןעוועג ייז ןענעז ?ייטנעטסרהעמ

 טליהעגנייא ןערעוו רעמיוּב יד ןעוו ,טלָאמעד ,רעטניוו ןעכידָאד
 ןיא םיתמ ענעריורפעגרעּביא יד יו סיואדךעהעז ,ןעסייוו ןיא



 1 טי

 לוושייג או וי מא עא לו ןוא ,ףומ"מי תעירלנ
 -טלַא ןייֵא ןענַאטשעג ןימי ?ּכ ןיא שיטּביירש ןפיוא םהיא ייּב

 ןרעצליה ץרַאװש א ןיא עלעוויטש ןרעזעלג ַא --- לערוטניט שידָאמ

 טשינ ןעמ טָאה טלעג ןייק רַאפ ,דמַאז טימ ןעטָאשעגנָא ,עלעסיש

 עגיזָאד סָאד ןעפרַאװסױרַא לָאז רע ,ןעטלַא ם'ייּב ןע'לעוּפ טנַאקעג

 סָאד ,רעטניט ןעשיטייל ַא ,םעיינ ַא ןערחיפנייַא ןוא ?ערוטניט

 ךָאג ןיוש זיא רעטלַא רעד .טּפַאשגרַאק תמחמ טינ ןעוועג זיא

 ,ךַאז ַא טפיוקעג ןיוש רע טָאה ,הּברדַא ,רעגרַאק ןייק ןעוועג טינ

 .עטסרעייט סָאד ןוא עטסעב סָאד ןייז וצ טפרַאדַאּב סָאד טאה

 רעטלַא ןייַא טימ ךיז ןעדייש וצ ןעוועג רעווש רָאנ םהיא זיא סע

 רַאפ סָאװ ,רעגייז ןטימ ךיוא ןעוועג זיא ענעגייא סָאד .ךַאז

 "וצ ןיא לָאמ עלַא .גָאװ ןיא טגיטיונעג ךיז רע טָאה טײקטלַא

 רעגייז רעגיזָאד רעד רעדייא .טכיוועג עיינ ַא םהיא וצ ןעמוקעג

 ןעגירעזייה ַא טימ ןעגנַאגרַאפ ךיז רע טָאה ,ןעגָאלש טפרַאדַאּב טָאה

 זַא ,ַאמטסַא ןופ טדייל סָאװ ,ןקז ַא ןַאמ רעטלַא ןייַא יװ ,ןעּפירח

 םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא רעּבָא רַאפרעד ,ןעטסוהסיוא ךיז ףרַאדַאּב רע

 -- !םָאּב !םָאּב :קָאלג"רעטסיולק ַא יו ,ןעגָאלשעג רע טָאה ,ןענָאלש

 .בוטש ןיא טגנילק רעגייז רעד יװ ,ןעסיורד ןיא טרעהעג טָאה עמ

 ,טּפָאלש ידָאד .ןידָאד וצ קירוצ םוא ךיז רימ ןערהעק דניצַא

 ןוא ןעסיורג םעד רעטעּפ ןופ עירָאטסיה יד טנעייל רעטלָא ךעֶד ןוא

 רעגייז םעד ךיז טסולגרַאפ םיצולּפ ,עיסַאטסַאנַא ביי װ ֹ:

 ,הפרש ַא זיא'ס זַא ,טניימעג רעביז ידָאד טָאה .ןהעצ ןעננילק

 ַא טימ ףױאיּפַאח ַא ןעּבעגעג ךיז רע טָאה .טנערּב "קיוט , רעד

 טָאה רעטלַא רעד .7...!רעסַאװ, ;יירשעג ַא טימ ןוא טעּפמיא

 עירָאטסיה רעד טימ ךוּב סָאד טגעלעגקעווַא טָאה ,ןעקָארשרעד ךיז

 יר ךרוד ןידָאד ּתיוא ןעקוק ןעמונעג ןוא ןעסיורג םעד רעטעּפ ןופ

 זַא ,ןעקנעדעג רע טעװ ,ירָאד טגָאז ,קוס םענעי ַא טֶא .ןעלירּב

 .:טעּבעטריױוט ן'פיוא ןעניל טעװ רע
 טהייקרילרוהאז זיו ראה ץוטדדאוד טאאג-/ טא טו 86 ןא4אא א אאא 6
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 -טיוש ןַא-טמוק דָאלּפיש ַא ןעהיצסױרַא סָאװ ,עדָאמַאק רענעלַאפעצ -בלַאה רעטלא ןייֵא ֹוצ ,רע'מינּפ ייווצ טזייװַאּב סָאװ ,פעגעיּפש םשנעבירענּפָא ןעטלַא ןייֵא וצ ,רעגייטשא ,ןעכַאז עטלא וצ אקוד ,עיצידַארט ןימ א ,טפטשּבעיל ענדאמ ַא טַאהעג וועיַאל רעטלא רעד רעּבָא טָאה .סעטַאמש עטּבעלענּפָא עטלַא ןעשיווצ םעדיוּב ן'םיוא ןעהור טגעמעג גנַאל ןיוש טלָאװ ןוא ןערהָאי ענייז טנעידעגּפָא גננַאל ןיוש טָאה סאו ,דילאווניא רעטלַא ןייא ןעוועג זיא סָאד .רעגייזטנַאװ ןעשיפרָאד םעד ןעגעוו רעטרעוו רַאּפ ַא ןענָאז ?ייוורעד ןעלעוו רימ ןוא ,ןעפָאלש ךיז לָאז רע ,ןידָאד ןעזָאל רימ ןעלעוו דניצַא  .ןערָאװעג ןעפַאלשנַא קַאמשעג ץנַאג עקנילָאװַאּפ לוק ס'נעטלַא ן'רעטנוא זיא רע זיּב ,טּפעלקעג םהיא ףיז ןעּבָאה ןעגיוא יד ,ןעלמירד וצ ןעּביוהעגנא זייווכעלסיב רע טָאה ,ךיוא ןעסעזעג ךָאנ רע זיא וצרעד ןוא ,סעיצקעל עכלעזַא וצ ןערָאװעג טניואוועג טינ ןיא ּפָאק ס'ידָאד ,רעגיײזטנַאװ ןעטלַא ץרעטנוא ,ריט רעד ייּב ךיז רע טָאה טצעזעגקעווא ןוא ,ןעצעזקעװַא ףיז טזומעג ןיוש רע טָאה .לָאס א ךאנ ןעסייהעג רעטלַא רעד טָאה .טגאוועג טשינ ידָאד טָאה .?הוטש א ףיוא ףיז ןעטעזוצ ןודָאד ןעסייהעג רע טאה ,עטכישעג יד גידנענעייל  .ןעסיורג םעד רעטעפ ןופ עטכישעג עצנַאג יד ןידָאד רַאפ שידיא ףיוא ןעשטייט -רַאפ ןוא ןענעייל ןעמונעג רע טָאה ,ןרעקלעדנַאמ ןופ גנוצעז -רעּביא רעשיאערּבעה רעד ןיא עירָאטסיח עשיסור יד ןעגעלעג זיא שיט ן'פיוא יװ .יוזַא ןוא ,ןעסיורג םעד רעטעּפ רַאפ עירָאטסיה רעשיסור רעד ףיוא ,ןעסור יד ףיוא ףיֹורַא רע זיא ןעלױּפ יד ןופ  .דנַאטשּפױא ןעשיליוּפ םעד ,שזעטַאימ ןעשיליוּפ םעד ןעגעוו ןוא ןעליוּפ ןעגעוו ךערּפשעג ַא ףיוא ףױרַא זיא רע זיּב --- ,ןעקַאיל -ַאֹּפ יד םינכש יד ןעגעוו ,ןעכַאז עגיטייז ןופ רָאנ ,סעימָאנָאקע יד ןופ טינ ןיֹוׁש ,ןעסעומש לעסיב ַא ךָאנ טלָאװעג ןוא טנעלעג -םיוא ןעוועג רעטלַא רעד רעּבָא ןיא ,ןהעג ןעסייה םהיא לָאז עמ ,טראוועג ידָאד טָאה ,טרָאֿפַאי םעד טנודנעעג ז"א רעגייטש רעד יװ ,ןעניוצעגסיוא ןעטלַא |'ראפ גידנעהעטש ,סעימָאנָאקע וד ןופ



 יש ג

 .ןעטיײּברַא ףרַאדַאב עמ ױזַא יו ,לעיּפשייב א ןעזיווַאּב טנעה ענייז

 -- םהיא ייּב ןענ'הבנג ןוא ,ךילרעווש ןעוועג זיא ןידָאד ןערַאנּפָא

 ,יצניוו ןעוועג ףָארטש עטסערג יד ןיא הבנג רַאפ ,ךילנעממוא

 ַא ןעקנירטסיוא .הבהלישא ןעוועג רע זיא ןע רוּכש רַאַפ ךווָא

 ךיז ןע'רוּכש'רַאפ רָאנ .סיוא םינ טכַאמ סָאד --- ןעפנַארּב לעזעלג

 ! רעכיז טינ תויח .טינ סָאד --- ןעלַאדנַאקס ןעבַאמ ןוא

 סָאװ ,רבנ רעד ,ידָאד רעד םִא זַא ,רָאפ ךייַא טלעטש טנייה

 זיא רע זַא ,םייוג טימ ףרָאד ץנַאג ַא טרעטיצעג טָאה םהיא רַאפ

 "רעד וצ טינ םהיא ןעוועג זיא ,וועיִאל ןעטַּא ן'רַאפ ןענַאטשעג

 םנעה יד .,עלעפעש ַא ןופ רעליטש ,דניק ַא ןופ רענעלק ,ןענעק

 ַא רַאפ טַאדלָאס ַא .ןעטלַאהרַאמ םעטָא םעד ,טזָאלענּפָארַא

 רהעמ טימ ןהעטש טינ ףרַאדַאּב לַאשרַאמדלעפ ַא לַארענעג

 "עג זיא ידָאד יװ ,ץרא-ךרד ןוא ארומ רהעמ טימ ןוא טקעּפסער

 ןירַא ףרָאד ןיא ןעמוקעגנָא .תיבה-לעּב ןעטלַא ן'רַאפ ןענַאטש

 .נידנעטש ףיוא ןעטרָאד ןעבילבראפ ןיוש רע זיא ,לעגנוי םלַא

 העטלא רעד זיּב ,ךעכעה ןוא רעכעה ולא ןעגנַאנעג ןוא ןעסּכַאװעג

 טָאה רע ,טסייה סָאד ,םָאנָאקע ןעמָאנ ןץ'טימ םניורקעג םהיא טָאה

 ןיא ָאד .סעימָאנָאקע עַּלַא רעּביא רעהעזפיוא רַאפ טכַאמעג םהיא

 יַאּב ַא ,טלַאהעג ןייז ןעמוקַאּב ,טַאהעג הנותח ידָאד טָאה ףרָאד

 טימ ,להעמ טימ ,ןעטרָאג ןערעדנוזַאּב א טימ לעּביטש רעדנוז

 ןערָאװעג --- ךעל'המהּב עגידעקלעמ רָאּפ א טימ ,ץלָאה טימ ,יורטש

 רע טאה ךָאד ןוא .רעדניק ןופ עטַאט א ןוא תיּבה-לעּב קיטש ַא

 וליפא ןעצעזוצ ךיז תיּבה-לעּב ןעטלא ן'רַאפ םגַאװעג טינ לָאמנייק

 רע זיא ןעּבעל ןעצנַאנ ןייז ןיא לָאמ ןייא רָאנ .טונימ ַא ףיוא

 ,םנעריצניא ַא ןעפָארטעג ךיז טָאה ,תיּבהי-לעּב ן'רַאפ ןעסעזעג

 .ןעּבעל עצנַאנ סָאד ןעקנערעג וצ טָאהעג םהיא טָאה ידָאד סָאװ

 רעטלא רעד זַא ,טקרעמַאב ןעּבױא ,רימ טכַאד ,ויֹוש ּבָאה ךיא

 ,ןעגיצנייא ןערעי ןענרהעכ ,ןערעלקוצפיוא טָאהעג בעיל טָאה וועיִאכ

 רעגנַאל ַא ןיא ,לָאמנייא .טסייוו רע סָאװ ,םעד טימ ךיז ןעלייט

 טרָאּפַאר ַא ןעּבעגעגּפָא ידָאד טָאה ,ןעוועג סָאד זיא טכַאנרעטניװ
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 םָאנָאקע רעד ידָאד
 ."ןַאמַאר , םענעגייא ןייז ןופ טינ טכַארט ןוא סעידעגַארט ןוא ןענַאמַאר טביירש ךלעה רעד -- ,לעביטש ןיא ןעכידָאד ייב -- .ןעפַאלשנַא טרעוו ידָאד ןוא ,זעסיורג םעד רעטעּפ ןופ עטכישעג יד טנעייל וועיַאל רעטְלַא רעד -- .שטנעמ"רוטַאנ ש

 טימ טָאה ןוא ,ּפוטסַאז םוצ רעדָא ,עטעּפָאל רעד וצ ,ֿפרעס םוצ ,רעקַא םוצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ,רעטרעוו טימ ןייז אצוי טָאהעג טנייפ ירָאד טָאה ,רעטייּברא וד וצ ןעמוקענוצ .טייּברַא רעד וצ קשח טימ ןוהט םענ ַא ךיז ןעלָאז ,טלעּמַאלפעג ןוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,סעסקיש ןוא סעיונ ,םייוג עלַא זַא ,"ידָאד טהעג ןָא, : ןוהט גָאז א לָאז רענייא ,ןעוועג גונעג זיא סע .טשינרָאנ ןוחט וצ חכּב טשינ ןענעז רעטרעוו ןעוו ,טלָאמעד .טיונ א רעטנוא ןעדייס .ןעטלעז רהעז ךיז רע טָאה ןעגָאלשעג שטָאח ,טנאה ןייז רַאפ תומ-תמיא טרעטיצעג ,תחדק סָאד טַאהעג םייוג עלַא ןעּבָאה ןידאד ךַאפ - .דרעפ ןָא ךיז טביוה ןאוו ןוא ידָאד סיוא ךיז טזָאל ואוו ,טסואוועג טשינ טָאא רהוא ןוא ,ןעַמַּנַאווענוצ יװ ןעוועג רע זיא ,ררעפ ן'פיוא טצעזענקעװַא ךיז רע טָאה ןוא ,ךיז ףיוא ןעדייל םהיא טנָאקעג טָאה דרעפ סבילטיא טינ ,רעמַאה ַא -- טנַאה א ,ןעזייַא -- טסורּב יד ,לָאטש -- עצײלּפ יד ,עקָאסַאק לעסיּב א .ןעגיוא עניילק טימ רענַאלוּב ַא .טעוועדנופרַאפ קרַאטש ןוא טעיובעג טוג יו ,טקַאּפעג ּבָארג ױזַא טינ ןוא ןעסּכַאװעג ךיוה יוזַא טינ ,רוּבג ַא ,רבנ ַא שטנעמ ַא ןעוועג זיא םָאנָאקע רעד ידָאד
204 



 םוטעמוא ןוא ,יקסוָאנילַאמ רעטסײמטסָאּפ םוצ עילָאּפעינַארַאּב

 עטּבעילעג לעיפ ,עטנעלעגנא רהעז יו ןעמונעגפיוא ןעמ טרעוו

 םלעטש .ןייז וצ דּבכמ ייז סָאװ טימ ,טינ ראג טסייוו עמ ,טסעג

 ם'ייּב ,סטכַאמעגנייַא טגנַאפרעד עמ ןוא רַאװָאמַאס םעד ןעמ

 ,ןעפנָארּב לעשעלפ ַא ןעפַאשַאּב טרעוו יקסווָאנילַאמ רעטסיײמטסָאּפ

 ,הוס ן'זיּב זייווכעלזעלג סיוא סָאד טקנירט יקַאט ןיילַא רע סָאװ

 ןערעטיּב םעד בעיל טָאה סָאװ ,יוג ַא ןיא יקסווָאנילַאמ םורָאװ

 םעד ידָאד וצ ןיירַא ראג ךיז ןעמ טּפַאח ,טינ זַא ןוא ,ןעּפָארט

 יד טימ ףיוח ןייא ףיוא יקַאט ,טייוו טינ טציִז סָאוװ ,םָאנָאקע

 יא ,?עביטש םעניילק םעד ןיא ןידָאד ייּב ,ןעטרָאד ,םיּתּב-ילעּב

 סָאװ ,סָאד ןוא .ּבוטש רעסיורג רעד ןיא ייז ייּב יו ,רעכיפיירפ

 .ןערהיפסיוא טינ םייה רעד ןיא ןעמ ןָאק ,ןידָאד ייּב טגירק עמ

 ךעלעּבענק ענירג ןעסע ןעּביולרעד ךיז ייז ןעלעוו ואוו ,רענײטשַא

 ענעצלַאזעג רעדָא ?בייוו ס'ירָאד ייּב טינ זַא ,ווַאשטש טימ

 יד ןיא לעפָאטרַאק עקייה טימ יִאלס ןֹופ ךייכנ ךעלעקרענוא

 עכידָאד סָאװ ,טיורק ןופ םענעשטַאק עסיז רעדָא 4 ןערידנומ

 -לעּפע טימ ךיז ןעקנירטנָא רעדָא ? ןערעייז וצ ףיוא טעװעקטַאש

 ,ןעהעז ןעמ ןָאק ךוזַאּב םעד ןופ ?ןדעדג םעט זיא סָאװ ,סאווק

 רעד --- ידָאד טסעומש רעוו ןוא ,ךילקילנ ךיז טצעש עכידָאד זַא

 יט ַא זיא םָאנאקע רעד ידָאד רָאנ !לעמיה ןעטעּבעיז ן'םיוא זיא

 רעדנוזַאּב ַא ןיא ןערעוו וצ ןעּבירשַאּב טנעידרַאפ רע ןוא ,ךיז ראפ

 .לעטיּפַאק
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 .םבילע-םולש

 ,ןערָאלק ַא ןערעדנַא ןייֵא טימ יו ,טפעשעג ןעּבָאה ֹוצ םענעגושמ אזא טימ בעיל רעסעּב טָאה עמ רָאנ ,"שטנעמ רענעגושמ, 8 ,ךילנייוועג ןעגיוא יד רעטניה ,שפנ ַאזַא ןליפא טסייה טלעוו רעשי'רחוס רעד ןיא .ןעגעוו עשלאפ עמורק טניֿפ טָאה ןוא ךעלדוורד ןייק ןופ טיִנ טסייוװ סָאװ
 ןייק רעּבירַא טרהָאפ עמ רעֶדָא ,ץינעטוקַאז ןיא ,עברָאהָאטירק ןיא ,עקפיזונ ןיא : סעימָאנָאקע רעדָא סעיסעסָאּפ ענירעּביא יד ןיא ןעיירדנַא טימ ךרוד ךיז טרחַאפ עמ ןוא לעדנַאטעַאפ סָאד ןענַאּפשניַא טסייה עמ רעדָא .ןעטרָאנ ןיא רעיצַאּפש ַא טכַאמ עמ ןוא טיורּבצרַאוש טימ ךלימרעיוז טסע עמ ןוא םייהא טמוק עמ ! םעדכַאנרעד טָאה עמ טיטעּפַא ןייא רַאפ סָאװ --- רעּבָא רַאפרעד  ..ןערעטָאלּב ןייק הוא טינ ןעפיול טנעה יד היוא ןוא טציוושרעד טינ ןעמ טרעוו ןעקוק ןופ םורָאװ .סעּפָאנס ןעדניּב ןוא טיורּב ןעדיינש ןוא ךיז ןעניוּבנָא ןיילַא רעדייא יו ,רעגנירג ךס ַא זיא ,סעּפָאנס טדניּב עמ ןוא טיורּב טדיינש עמ יו ,ןעקוק ןוא טייז רעד ייּב ןהעטש זַא ,סױרַא רעּבָא ךיז טזייוװַאּב סע .טייּברַא רעד וצ ןעמענ ךיז ןוא לעּברַא יד ןעשטַאקרַאפ קשח ַא ןָא-טמענ סע ןוא .סעּפָאנס יד ןיא סע טדניב עמ ןוא ףיונוצ סע טמענ עמ יוװ ,טיורּב סָאד םדיינש עמ יוװ ןעקוקוצ ,סױרַא ךלעפ ןיא רעדָא ,טשערד עמ יו ןעהעז ,ענישַאמ רעד וצ ךרוד ךיז ןעמ טחענ ,ןעקיוּפ יד יװ ,ךיז טנעיילעגנָא .רַאוולוּב ןעשיזיוצנַארפ ם'נופ רערימש עטסוּפ עכלעזַא ךָאנ ןוא ןרָאּב ןָאפ ,רַאשַא ,ןעּפעטנַאמ עד ץוווטסק ,ןוס ןעשזויא ןופ ןענאמאר דנוש עטסגרע יד טימ טשימעג -סיוא ,לָאנָאנ ,רעליש ,עהטעג ,יֵאטסלָאט ,סנעקיד ,ריּפסקעש יו ,רעקיסַאלק עטסערג יד ,ןענַאמָאר ןעטסניימ םוצ ביולקרעּביא ןייַא ןהֶא ןוא םעטסיס ַא ןהֶא ,לָארטנַאק א ןהֶא ,טנאה רעד וצ טמוק סע סָאװ ,ץלַא טנעייל עמ ,ןענעייל טּפיוהרעּביא ,ןענעייל ,ןערעידוטש ,ןענרעל קעװַא ךיז ןעצעז ןירעליש רעד טימ רערהעל רעד ןוא ,ןעטפעשעג ןעכַאמ ןוא ןעסעומש ןעטרָאד ךיז ןעלָאז יז ,טסעג יד טימ ןעטלַא םעד רעּביא ןעמ טזָאל שיט ן'כָאנ



 טכַארּבעג טָאה לעצענייש ַא סָאװ ,טסָאּפ רעד וצ ךיז טמענ ,שיט

 ףיױא גידנעטייר ,"עילָאּפעינַארַאּב , עיצנַאטס רעד ןופ ןערהיפ וצ

 יד טקוקעגרעביא .םעציילּפ יד רעּביא עּברָאט ַא טימ דרעפ ַא

 ףיוא רעפטנע ןעּביירש לָאז רע ,רערהע? םעד וצ רע טפור ,טסָאּפ

 רע םורָאװ ,טקישעג טייּברַא יד טוהט רערהעל רעד ,ףעירּב יד

 "סערָאק עצנַאג יד טסייוו ןוא קוק ןץ'פיוא ןעטלַא םעד טהעטשרַאפ

 ןע'רזח'רעּביא טנייפ טָאה רעטלַא רעד .גינעווסיוא ףיוא ץנעדנָאּפ

 סָאװ ןהעטשרַאפ םהיא לָאז עמ ,ּבעיל טָאה ןוא לָאמ ייווצ ךַאז ַא

 רעקנילפ ַא ןיילַא .טגָאזענסױרַא סע טָאה רע רעדייא ךָאנ ,ליוו רע

 ןענערּב לָאז טייּברַא יד זַא ,ןעהעז וצ בעיכ רע טָאה ,רעטיײּברַא

 ןעמ טצעז ,טייּברַא עלַא טימ ןערָאװעג גיטרַאפ ,טנעה יד רעטנוא

 ערמערפ ,עניטייז עכילטע ןייז טינ ןעלָאז סע ןעטלעז .ןעסע ךיז

 ,םינכש ,טסעג לייטנעטסרחעמ ןענעז סָאד ,שיט ם'ייב ןעשטנעמ

 ,ץייו ןעפיוק ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,םירחוס רעדָא ,סרָאסעסָאּפ

 ,טשרעה שיט ם'ייּב .תֹואובּת ערעדנַא רעדָא ,ןעטשרענ ,רעּבָאה

 .ןולםוצּפיח עונערטש 8 ,ןעּבידשַאּב רעהירפ ןיוש ּבָאה ךיא יװ

 רעטלַא רעד רָאנ ,ןעדערוצסיוא טרָאװ ךיוח ַא טינ טנַאװ רענייק

 ןייק סיוא טינ לָאמנייק ךיז טזָאֿל םהיא ייּב .קָאלג ַא יו ,טגנילק

 ַא ןוא לשמ ַא ,השעמ ַא גנידסלַא ףיוא ךייֵַא טָאה רע .ףָאטש

 םורָאװ ,ןעכַאל םוצ ןוא ןעקנעד םוצ ךייַא טכַאמ סָאװ ,טרָאװכיײג

 ױזַא ןענָאק ךייַא לָאז סָאװ ,ןעטייווצ ַא ןעהעזעג טינ טָאה רהיא

 -נייא ןעדעי ןעכַאמכָאנ ,ןעריּפָאק ןוא ןעלהעצרעד טנַאסערעטניא

 ייּב שטָאח ,טנַאלַאט רע'תמא ןייַא --- ךעלרעטילפ עלַא טימ ןעניצ

 ,דיא רענדָאמ ַא ןעסייהעג רע טָאה ,ןעדיא ןעשיווצ ,טלעוו רעד

 ּבעיל םירחוס ןעּבָאה ךָאד ןוא ."ןועגש, ַא ןוא ?קַאדושט, א

 םהיא ייּב זיא טרָאװ סָאד ?ייוו ,ןעלדנַאה וצ םהיא טימ טַאהעג

 ,-עג סָאד טָאה ,טפיוקרַאפ סיּפע ךייַא רע טָאה ןוא ,גילייה ןעוועג

 .ןייק זַא ,רעכיז ןייז טנָאקעג רהיא טָאה ,רערעייט יװ ןערעוו טנעמ

 ןוא ןעּפיצנירּפ םוש א ןהִא ןעוועג זיא סָאד ,ןייז טינ טעוו הטרח

 ,טייקכילטנערָא עכילריטַאנ יד טושּפ ןוא טסָארּפ רָאנ ,סעיזנעטערּפ
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 טָאה סע .טלעג רַאפ ןעפיוק סע ןָאק עמ סָאװ ,ךיוא טדָאטש
 סָאד טסייר רחיא תעּב יו ,חיר םעד טימ םעט םעד טשינ רעּבָא
 רָאנ ,ןייֵלַא טינ טנעז רהיא זַא טרּפּכו ,םיוּב ם'נופ ּפָארַא ןײלַא
 טימ ,רעיייט ןוא בעיל ךייַא זיא סָאװ ,פעריימ ַא טימ ןעייווצניא
 -ייא ןייַא יו ,רעייט ןוא בעיל רהיא טנעז רהיא סָאװ ,לעדיימ ַא
 ...רעדורב ַא יו ,רענעג

 םוצ ךיז ןעהיצַאּב טנַאקעג שרעדנַא ןירעליש יד טָאה ןעד יו
 רעטומ ןוא רעטָאפ ערהיא ןעוו ,רעדורּב ַא וצ יו טינ זַא ,רערהעל
 טשינ ןיא סע ?דניק ַא וצ יו ,םהיא ֹוצ ןעגױצַאּב ךיז ןעּבָאה
 ןעשיווצ ןוא םהיא ןעשיווצ ייז ייּב ריישרעטנוא םוש ןייק ןעוועג
 טָאה ױזַא ,רעדניק ענעגייא יד יו ױזַא .רעדניק ענענייא ערעייז
 טימ ןָא ךיז רעהעג סָאװ ,םעד ןופ ןוא גרָאז ןייק ןופ ןוא םיונ ןייק ןופ טסואוועג טשינ ,סטוג ןיא ןעדָאּבעג ךיז רערהעל רעד
 -םיזקע טשינ ללכּב בוטש רענעי ןיא טָאה טלענ ןימ סָאד .טלעג
 רָאנ .ךס ַא ראג ,ךס א ןעוועג זיא טלעגנ ,טסייה סָאד .םריס
 ןופ הטרעוו יִד טסואוועג טשינ םָאה ,ןעטלַא םעד רעסיוא ,רענייק
 טיירג ןעוועג זיא ץלַא .טלחעפ סע זַא ,טלהיפענ טשינ ןוא םעד
 ,ןעקנירט סָאד ,ןעסע סָאד .טנַאה רעטיירב רעלופ רעד ןופ ץלַא ןוא
 ץטימ ןערהָאפסױרַא סָאד ןוא ךיז ןעכוש ןוא ךיז ןעדיילק סָאד
 ןעשטנעמ .רענעידַאּב ַא טירט ןעדעי ףיוא .קַאנק ן'טימ ןוא ץנַאלג
 -ןעמענ ,םייוג עֶלַא ְךייַא ראפ ךיז ןעגיוּב ,ףרָאד ןיא ךיז רהיא טזייווַאּב ןוא .טליוו רהיא ןעוו ןוא טליוו רהיא ֿפעיפיוו דרעפ ןוא
 ,רע'דובכּב ןוא רעיירפ ,רעסעּב ןעלהיפ טינ ךיז ןעפרַאדַאּב ןעפַארג שנעריוּבעג ,לעטיח סָאד ּפָארַא

 -טפרַאװ רע .,ןעגנַאז טימ ןוא יורטש טימ ,ּביוטש םימ סיפ זיּב פָאק ןופ טקערַאּב ,טייּברַא רעד ןופ ךעטלַא רעד ןעמוקעג
 ןוא רעּביא ךיז טוהט ,ןייַא ךיז טשַאװ ,פעוויטש עגנַאל יד ּפָארַא
 -ביירש םוצ קעװַא ךיז טצעז דע .,ןעהעזסיוא רעדנַא ןייֵא טמוקַאּב



 דירַאו ם'נופ !
109 

 ןעהיצ וצ ןהעטשַאּב ןענַאק ןעדיא .טינ ןעסיש ןעדיא ,גיהור

 רעטלַא רעד טָאה דלַאװ םעד ןופ ,דלאוו ם'נופ ןעצונ ערעדנַא

 .םעיוּבעגנַא טָאה ןוא ץליהעג לעסיּב שּביה ַא טרהיפעגסיורַא וועיִאל

 ןערַאּבמַא ,ךעלרעמעק טימ ןערעמַאק ,ךעלכעלעטש טימ ןעלַאטש

 ,דרעפ רַאפ ןוא ןעסּכָא רַאפ סינאטס טימ ןעיַארַאס ןוא האובּת ראפ

 ןעפורעגנָא ןערעוו סָאװ ,ןעכַאז ךָאנ ןוא סנעטילש ןוא ןעגעוו ןוא

 ."טנענאמער , ןעמָאנ םעניײמעגַא ןייֵא טימ

 עדנוטש רעטשרע רעד ךָאנ ןוא ןעסייּבנָא ןעטשרע ן'כָאנ

 .ןעטרָאג ןיא רעיצַאּפש ַא רערהע? רעד טמענ ןירעליש רעד טימ

 סע .ןירעליש רעד טיט יקַאט ,ןעייווצניא לָאמא ןוא ןייֵלַא לָאמַא

 םורַא יצ :רענעש ןעטרָאנ רעד זיא ןעוו ,ןענָאז וצ רעווש זיא

 יצ ? ןעהילּב ןעטכער ןיא ןעטלַאה רעמיוּב יד ןעוו ,טייצ-תועובש

 ןעלטיור וצ ןעּביױהעגנָא סָאוװ-רָאנ ךיז ןעּבָאה סע ןעוו ,טלָאמעד

 פוס ןיוש ,טעּפש-טעה יצ ? ןעסערנַא יד טימ ךעלרעּפמייוװו יד

 ןעּביילּב סע ןוא ןעלַאפ וצ ןייֿכַא ןָאןעּביױה לעּפע יד ןעוו ,רעמוז

 טפור עמ סָאװ ,ןעמָאלּפ עצרַאװש עניכעלייק עטניטעּפשרַאפ יד

 ןייז ןעטרָאג רעד ךיז טָאה טייצ רעדעי ןיא ?"?ןעסוקרעשט , ייז

 ,ערנערעיצַאּפש יד ןעניפעג טייצ רעדעי ןיא .ןח ןייז טימ ץייר

 יד ןייז ןעגעמ .סעיינ םיּפע ,ןירעליש רעד טימ רערהעל רעד

 טכַאמ --- גיסע יװ ױזַא רעיוז ןוא זארג יוװ יױזַא ןירג ךָאנ ןעסערנַא

 יד סױרַא-טסייר עמ ןוא טנעה יד ךיז טכעטשעצ עמ ,םיוא טשינ

 ךרוד ךיז ןעטכייל ןוא ּפָארַא-ןעגנעה סָאװ יד ,ייז ןופ עטסערג

 יד ןעו ,רעטעּפש עלעסיב ַא טסעומש רעוו ןוא .ןוז רעד ףיוא

 ףיוא ןעשטשילּב ןוא ןייוו ןעטיור טימ ןַא ךיז ןעסינ ךעלרעּפמייװ

 א ךָאנ ןעכוזרַאפ לָאז עמ ,ךיז ייז ןעטעּב טלָאמעד --- ןוז רעד

 סע זיּב ,גנַאל ױזַא טכוזרַאפ עמ ,לעטניּב ַא ךָאנ ןוא לעטניּב

 ןוא לעשנייוו יד טימ זיא ענעגייא סָאד .ןהייצ יד נילייה ןערעוו

 ,תוריּפ ןוא ןעטסּבױא ענירעּביא עלַא יד טימ ןוא ןעשרַאק יד טימ

 .לָאמ ןייא ףיוא עַלַא טינ גיטייצ ןערעוו ןוא ףיוא-ןעמוק סָאװ

 ןיא םע טנירק עמ סָאװ ,ןעכַאז עכלעזא ץלַא ןענעז סָאד ,תמא
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 ,ןעקיּפ וצ ןוא ןעראש וצ ױזַא יו ,ךעלעדנהיה עניילק יד ךיוא טנערהעלעג ןוא טסימ ןיא טקיּפעג ןוא טרַאש -עג ,קירוצ טרחעקענמוא דלַאּב רעּבֶא ךיז טָאה יז ,טייז ַא ףיוא ןעטערטענּפָא לעסיּב ַא ןוא טעשַאלָאּפס ךיז החּפשמ רהיא טימ ןהוה עגידעקָאווק .ַא טָאה ןעדָאל ן'טימ רעטסנעפ סָאד ןענעפעפיוא
 טינ םענייק ןיוש רע טפערט ,סױרַא-טמוק רערהעל רעד זַא רָאנ .טעּפש ױזַא טינרָאג ךָאנ ןיא סש ןֹוא ,טייצ ךס ןייק טשינ טמענ ךיז ןעשַאװנייַא ן'טימ ךיז ןוהטנַא סָאד ,ןהעטשפיוא סָאד

 טייברַא רעד ייּב גנַאל ןיוש זיא וועיַאל רעטלַא רעד .ּבוטש ןיא
 ץנַאג ןייז ךעלעגייפ עגירלוש המשנ יד טָאג ןֹוא ןעזָאה ענידלוש -מוא יד ןענָאק ,דיא ַא טלַאה עיסעסָאּפ יד זַא ,טציא  ,"עינַאװ -עילאפ ַאנ, ,ןעסיש רעהַא ןעגנַאגעג ןעמ זיא ,ןעסעזעג ָאד ןענעז םיצידּפ ןעוו ,טלאמעד .?ַאנישטרוט, יד ןעמָאנ ן'טימ ,?עדלעוו עטכידעג ענעּבמעד סָאד טהעג רעטייוו ךָאנ .סעקשטעמעס ,עסיז ןיוש רָאנ ,עסייוו ךָאנ יד ןייווניצנייא ייז ןופ ןעקיּפסױרַא ןוא סעקינשינָאס יד םורַא ךיז ןעּביולק ֹוצ בעיל ןעּבָאה ךעלעגייפ ,סעמשטוק עלעג עסיורג יד םימ "סםעקינשינַאס , עכיוה יד ,ךאוו רעד ףיוא ןעטַאדלָאס יו ,ןעהעטש ,רעטיש ץנַאג ,ןעהייר ערעייז ןעשיווצ  ,זייוו-תורוש עכיילנ ןעסּכַאװ סָאו ,סעקַארוּב יד ןופ רעטעלּב ענירג עסיורג יד ןָא ךיז ןעביוה ,טיֹורּב סָאד ךיז טנידנע סע ואוו טרָאד ,ןַאל טייז רענעי ףיוא  ,ייּברַאפ טפיול סָאװ ,עלעטניוו גנירג ַא ןֹופ ןייװסילַאװח ךיז טלעקָאש ןוא ךיז םרהיר ,ןעגנַאז עגיטייצ עלעג יד ןיא ךַאנ טהעטש ךס ַא ןוא ,סעּפָאנס יד ןיא זייווסעּפוק טגעלעגפיונוצ ןוא ןעטינשענּפָא ןיוש זיא ךס ַא .ץייוו טימ ןַאל םעד גיוא ן'טימ ןעּפַאח ןעמ ןַאק ןעטייוו רעד ןופ .טיורב םענעטינשעגּפָא ן'טימ ןערהופ-ןעסּכָא עסיורג ילָאוװַאּפ ךיז ןעהיצ רעדלעפ עטיירּב יד ןופ ! תופוע ןופ חכולמ עצנַאג א --- תופוע ענירעּביא יד ןוא-סעקשטַאק יד טימ זנעג יד ייּב ,סעקידניא יד ייּב זיא יורפ ס'נעטלַא םעד ,ןישַאמשערד רעד ןופ ןערעגַארג סָאד ןערעה ךיז טזָאל סע ןענַאװ ןופ ,"קיוט , ן'פיוא
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 טרָא רעזנוא זַא ,טלהיפרעד ןוא ןענַאטשרַאפ ,ןעהעזרעד רע טָאה
 רעד ןיא ,ןעטרָאד טָא רָאנ טינ ןוא ,רוטאנ רעד ףיוא ,ָאד זיא
 ןענעז רימ זַא ,גנונייצרעּביא רעד וצ ןעמוקעג רע זיא ָאד ,טדָאטש
 ןעּבָאה רימ זַא ןוא ,טלעוו רענידנעסיורד ,רעסיורג רעד ןופ לייט ַא
 -רעטומ רעד ךָאנ ןעקנעב דימּת ןעלעוו ןוא טקנעּבעג לָאמ עֶלַא

 רימּת ןעלעוו ןוא טָאהעג בעיל לָאמ עלא ןעּבָאה ריס זַא ,דרע

 ןוא ןעגיוצעג לָאמ עלַא זנוא טָאה סע זַא ,רוטאנ יד ןעּבָאה בעיל

 ,ןעפָאה ליװ ךיא .ןײרַא ףרָאד ןיא ןעהיצ דימת זנוא טעוװ סע
 ןייז ?חומ לָאמ סניטציא רימ טעוװ רעזעל רעניצראהטונ רעד זַא

 םעד ןָא ןענַאמרעד טינ ךימ ןָאק ךיא .המדקה עצרוק ןיימ רַאפ
 םעד טימ ןענעז סָאװ ,ןעלהיפענ יד ןעגָאזסױרַא טינ ןוא ףרָאד

 ןיוש רימ ןענָאק ,טנַאזעגסױרַא ןיוש ךיא ּבָאה ןוא ,ןעדנוּברַאפ

 ם'נופ גנוּבײרשַאּב עיונעג ַא ןעּבעג ןוא אפוג ףרָאד םוצ ןחעגרעּבירַא
 .ןעּבעל ןעכילקילג ןעשיפרָאד

 ,ןעדָאל עטכאמראפ ייּב רעמיצ גיטכיל סיורג ַא ןיא ןעמָאלשעג

 טימ פוטש ַא טוהט ,הירפ רעד ןיא רערהעל רעד ףיוא ךיז טּפַאח

 ןעדָאל ן'טימ רעטסנעפ סָאד ףיוא ךיז טנעפע --- ךיז ןופ טנַאה רעד

 א טימ ,טכיל ּפָאנס א ןיירַא ךיז טסייר סע ןוא ,םענייאניא

 -סיוא ,ַאדעזער ןופ טַאמָארַא ןייַא טימ ,ןוז רעד ןופ טײקמערַאװ

 -רַאפ ךָאנ טימ ,ןיִלָאּפ ןופ ןוא עטנעימ ןופ חיד ַא טימ טשימענ

 ערעייז טינ טסייוו עמ סָאװ ,ןעזָארג ןופ תוחיר םינימ ענעדייש

 טעעזרַאפ לָאמַא ןעוועג ָאד ,ןעמ טנאז ,ןענעז ןעזָארג יד ,ןעמענ

 ,ףיז ןופ ןייֵלַא ייז ןעסּכַאװ טציא רָאנ יקצינַארּב ףַארג ם'נופ

 / ,עוויּפָארק ןוא סעקלעכעטש ,ןאירוּב ןעטסָארּפ ן'טימ םענייאניא

 רעד זַא ,ןעסּכַאװעג ךיוה ױזַא ןעזָארג יד ןענעז רעמוז ןעטימ ןיא

 ןיִּב ןעגנַאנעג לָאמ ןייא טינ ןענעז ןירעליש רעד טימ רערהעל

 סָאד ןֹופ סנייא ןעטלַאהַאּב טנָאקעג ךיז ןעּבָאה ןוא זלַאה ן'רעּביא

 ם'נופ .ןעניפעג -- ןוא ןעכוז גנַאל םעדכָאנ ךיז ןוא ערעדנַא
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 ףרָאד ןיא ןעּבעֶל סָאד
 יַאב ןעגנוביירשַאב יד ןופ רבחמ רעד -- ."ַאקוועיּפָאס, ףרָאד סָאד
 -- .ןערהַאי עטוג יירד -- .טלעוו רעגידנעסיורד רעד טימ ךיז טנעק
 טימ רעדורב ַא יוװ ,טנעהַאנ ןערעוו ןירעליש רעד טימ רערהעל רעד

 .םינכש ייב ןוא דלעפ ן'פיוא ,רעכיב יד ייב -- .רעטסעווש ַא

 סעטכישעג עגיזָאד יד ןופ רעסַאפרַאפ רעד ןיהואוו ,הרָאד סָאד
 ןוא יקצינַארּב ףַארג םוצ טרעהעג טָאה ,ןערָאװעג טכארבעג זיא
 ןיא טכַארּבעג ,?ַאקוועיּפָאס, ןעמָאנ ן'טימ ןעפורעגנָא ךיז טָאה
 ַא ףיוא ,רערהעל סלַא ,רעטלעטשעגנָא סלַא רעהַא ןערָאװעג רע
 ָאד .נידנעטש ףיוא ָאד ןעּבילּברַאפ ןיֹוש זיא ןוא ,טייצ עצרוק
 ,טלעגיזרַאפ ךיז טָאה ָאד .םייח עטייווצ ןייז ןענופעג רע סָאה
 ףיוא ןעּבעל ןייז ןוא קילג ןייז ,ןעהעז רעטייוו סָאד ןעלעוו רימ יו
 םעד ןיא טכַארּברַאפ רערהעל סלַא רע טָאה לייוורעד  ...גיּבייא
 רהָאי יירד עניזָאד יד .רהָאי יירד ןופ רעגרַאק סָאוװטע ףרָאד
 יד ןוא עטסנעש יד ,עטסעּב יד סלַא ןערעוו טנעכייצרַאפ ןעגעמ
 זיא סָאד ןא ,ןענָאז ןָאק עמ .ןערהַאי ענייז ןופ עטסכילקילג
 ןיא גנילהירפ רעד .ןעּבעל ןייז ןֹופ ננילהירפ רעד תמאּב ןעוועג
 טייהנעגעלעג עטסעּב יד טאהעג רע טָאה ָאד .םינפוא עלַא
 ,טלעוו ס'טָאג טימ ,רוטַאנ רעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ רדעטנעהענ
 -עג עלַא ןענעז רימ ןענַאװ ןופ ,דרע רעד טימ .דרע ס'טָאנ טימ
 ָאד .ןהעגוצקעװַא טיירּבעגנָא ןענעז עַּלַא רימ ןיחואוו ןוא ןעמוק
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 םינ ןעוועג ,?ַאטרעשט , רעטשטנעּבעג רעד ןופ ןעטנעגעג ערעדנַא

 -עשטשישזר ,רעלָאּפש ,רעווינַאק ,רעװַאלסהֶאּב .טייהנעטלעז ןייק

 ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא רינעמוא ,רילָאּפָאטַאלז ,רעשטשַארַאט ,רעוו

 ןיא ךעלטדעטש עניילק יד ןופ ןעּבעגעג זָאל ַא ךיז ןעּבָאה ןעדיא

 ןעמונעג ,סעיסעסָאּפ עניילק ןוא עסיורג ןעגנודעגּפָא ,ןיירַא ףרָאד

 "עג ,רעדנואוו ןעזיוװַאּב ,סעקרַאװלָאפ עשיצירפ עדנערַא רעד ןיא

 ןע'תמא ןייֵא תוברוח ענעזָאלרַאפ ןופ ,דרע רעטכעלש ןופ טכַאמ

 יד .,ךַאזיאמזוג ןייק ,גנוּביירטרעביא ןייק טינ זיא סָאד .ןדעדןג

 ןילַא םיבתּכ עגיזָאד יד ןופ רעסַאפרַאפ רעד טָאה רעטרעוו עגיזָאד

 ן'טימ ,טסירּכ ַא ,קישטשעמַאּפ ןעשיסור ןעטמהירַאּב ַא ןופ טרעהעג

 ,אקנערעמיס שטיווָארָאדָאיפ יליסַאוו ןעמָאנ

 עטנעהַאנ ןיא ןענַאטשעג זיא וועיאֿל רעטלַא רעד ןעכלעוו טימ

 ךָאנ ךיז ןעלעו רימ ןעכלעוו טימ ןוא ןעגנודניּבראפ-סטפעשעג

 יט ַא ךיז רַאפ טָאה רהיא -- טרָאװ םענייא טימ .ןענעגענַאּב

 ,רעדייל ,זיא סָאװ ,קישטשעמָאּפ ַא ןעדיא 8 ,ץירּפ ַא ןעדיא ַא ןופ

 לעצרָאװ ן'טימ ןערָאװעג ןעסירעגסױרַא טנַאה רעזייּב ַא ךרוד

 -עגנַאל ףיוא רשפא עירָאטסיה רעד רַאפ ןעּברַאטשענּפָא זיא ןוא

 .ןערהָאי עגנַאל
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 ןעּבָאה ןעטסירּכ .רעטסומ רעטסעּב רעד ןעוועג וועיַאל רעטְלַא רעד
 ךיז ןעמ ףרַאדַאּב ןעדיא םעד ייּב זַא ,טגָאזעגסױרַא ךילטנעּפָא
 ןעטייּברַאַאּב וצ יו ,טייקשיּתּבה-לעּב ןערהיפ וצ יו ,ןענרעל ןהעג
 יד טימ ךיז ןהענַאּב וצ יו ןוא רעגייטש ןעטסעּב ן'םיוא דרע יד
 סעקישזומ עֶלַא .ןעדעירפוצ ןייז ןעלָאז ייז זַא ,רעטײּברַא עמערא
 יד םהיא ךָאנ ןעוועג ןענעז ,םהַאנסיוא םֹוׁש ַא ןהֶא ,ףרָאד ןופ
 טאהעג ןוא םהיא רַאפ טרעטיצעג ייז ןעּבָאה רָאנ טשינ ,הרּפּכ
 .טאהעג בעיל טושּפ ,טַאהעג בעיל םהיא ןעּבָאה ייז --- ץרא-ךרד
 יװ ,שטנעמ ַא יװ ,ייז טימ ןעגנַאנַאּב ךיז זיא רע סָאװ ,רַאפרעד
 םייוג יד ןעּבָאה גנומענַאּב ןימ ַאזַא ,רעטָאפ ַא יו ןוא טניירפ א
 יד ןופ ,םיתּב-ילעּב ענירעהירפ יד ןופ ןעהעזעג טינ לָאמנייק
 רוד רערעטלע רעד זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד עמ  .םיצירּפ עשיליוּפ
 ."ענישטשנַאּפ , ןופ םעט םעד ןעטעגרַאפ טינ ךָאנ ןעּבָאה סעקישזומ
 ,ץימש ןופ םינמיס ןעגָארטעג ךָאנ ייז ןעּבָאה רעּבייֵל ערעייז ףיוא
 טימ יו טינ ,ןעשטנעמ טימ יװ ,ייז טימ ךיז ןעמ טהעגַאּב ָאד ןוא
 םוצ טָאהעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןעיורטוצ רעד טנייה ,"טָאקס,
 טנַאקעג טָאה ףרָאד ןעצנַאג ם'ניא ייז ןופ רעוו ןעטלעז .תיּבה-לעּב
 ם'ייּב .ייווצ לָאמ ייווצ טפערטַאּב סע לעיפיוו ,ןענעכערפיונוצ
 יז .ןעטלַא ןפיוא טזָאלרַאפ ןעצנַאגניא ךיז ייז ןעּבָאה ןוּבשח
 הטורפ ןייק ףיוא ןעראנּפָא טינ ייז םעוו רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז
 ,ןליפא

 גנודנעוו א רַאפ סָאװ ,ןעלעטשוצרָאפ ךיז רעווש זיא סע
 סָאװ ןוא קלָאפ ןעשידיא ם'נופ עירָאטסיה יד ןעמונעגנָא טלָאװ
 ןוא ןעשימָאנָאקע םעד ןיא טלעיּפשעג ןעטלָאװ רימ עלָאר ַא רַאפ
 עסיוועג יד טינ ןעוו ,דנַאל ם'נופ ןעבעל ןעשיטילַאּפ םעד ןיא
 טָאה וועיטַאנגיא רעטסינימ רעד סָאװ ,/סעליוװַארּפ ענעמערוו,
 ןיא ןעציז ןערָאט טינ ןעלָאז ייז זַא ,ןעדיא יד ףיוא טערַאמחעננָא
 -ַאב וצ ףיוא דרע ןייק ןענניד טינ ןוא ןעפיוק טינ ןוא רעטרעד יד
 ,םיּתּב-ילעּב-דלעפ עכלעזַא ייוו ,רַאפרער סע נָאז ךיא .ןעטיײּברַא
 ןיא ךיוא יו ,טנעגעג םענעי ןיא ןענעז ,ועיָאל רעטלַא רעד יו
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 רע .וועיִאל רעטלַא רעד יװ ,רוּבדה חֹּכ אזַא טימ ןוא ןורּכז אזַא

 ַא ןעלהעצרעדוצרעּביא ףיוא טנַאלַאט ןע'תמא ןייֵא טַאהעג טָאה

 זיא רע זַא ,טגָאזעג טלָאװ ךיא .ןושל םענעגנייא ןייז טימ ךַאז

 .רָאכוה אמזוג ַא ךיז ןיא טָאהעג טָאה רע ,רָאטַארַא ןייַא ןעוועג

 עסיורג ןופ שטנעמ א .גידנענַאּפש ןעוועג ןענעז תוישעמ ענייז

 וצ טַאהעג רע טָאה ,ןעשינעּבעלרעּביא ךס א ןוא ןעגנורהַאפרע

 -ניא ןעסיורג טימ לָאמ עלַא ןוא ,ןעלחעצרעד וצ ןוא ןעלהעצדעד

 ,טעטכידעג טָאה רע -- טלהעצרעד רָאנ טינ טָאה רע ,סערעט

 ןאוו םרָאד .ןעּברַאפ ײלרעלַא טימ רעדְליּב ןעלהָאמעג ,ןעפַאשעג

 לעיפיוו טסייוו רעװ ןייז טגעמעג ןעּבָאה ,ןענופעג ךיז טָאה רע

 .םינ םענייק רעטייוו ןוא ,םהיא רָאנ טרעהעג ןעמ טָאה ,ןעשטנעמ

 ,לַאנינירַא רעסיורג ַא ,ּפיט רענעטלעז ַא ןעוועג סָאד זיא 9923

 -עג ןעניוצרעד ןוא ןעסּכַאװעגסױא .ןעדיא עלַא יו טשינ ריא א

 ,טדָאטש רעשידיא ַא ןיא ,ּבוטש רעשידיא רעמורפ ַא ןיא ןערָאװ

 םָאד זויא ױזַא יװ ,ןערעדנואווַאּב וצ ןעוועג זיא ,ווַאלסחָאּב ןיא

 טמוק יו ? רַאילּפמעזקע ןימ ַאזַא ןעטרָאד ןופ ןעסּכַאװעגסױרַא

 ןעשיצירּפ ַא ןערהיפ וצ הנשה ַא רָאג ןעדיא רעװַאלסהָאּב ַא וצ

 -דלעפ וצ ןעצנַאגניא ךיז ןעּבענּפָא ןוא דרע ןעּבָאה בעיל ,טַאטש

 -הירפ ַא ןיא םהיא ןעקוקוצנָא ןעוועג הטרעוו זיא סע ?טייּברא

 ןיא ןוא ןעטרָאפטָאּב ענידנעצנַאלג עכיוה ןיא ןָאהטעגנָא ,ןעגרָאמ

 יב ךייט ן'פיוא ןהעטש ,הינק יד זיּב לעקער ןעטעמַאס ץרוק ַא

 ןעפרַאו ןוא רעטייּברַא יד טימ ןעװעדנַאמָאק ,ןישאמשערד רעד

 ,"עקלעיעוו, יד ןעהערד רעדָא ,ןירַא ןעטסַאק ןיא סעּפָאנס יד

 ןעועג רע זיא םוטעמוא .,"עטעשער, רעד טימ ןעפרַאו רעדָא

 ,ןעּבָארג ם'ייּב ,ןעלָאּפ םיייּב ,ןעעז ם'ייּב ,ןערעקַא ם'ייּב :ןױלַא

 ,האובּת יד ןערהיפסיורַא ןוא ןערהיפניירַא ם'ייּב ,ןעדיינש ם'ייּב

 .ןײלַא םוטעמוא --- תומהּב יד ייּב ,ןעסּכָא יד ייּב ,דרעפ יד יי

 וצ גיטיונ ןָעועג לָאמַא ןעװו טלָאװ סע ּביױא זַא ,ןיימ ךיא
 -ַאֹּפ ַא ןעדיא ַא ןופ רעטסומ ַא רעקלעפ עדמערפ רַאפ ןעזייוואב

 טלָאװ ,רעטײּברַאדלעפ ןע'תמא ןייַא ןוא רעציזַאּבטוג ַא ,קישטשעמ
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 | : | / .ןעלדנַאהַאּב שרעדנא ןעמ הרַאדַאּב "דניק .8 ס'נעטאט , ַא ןוא ."דניק ַא ס'נעטאט ,, 8 זיא ,רערהעל רעד ,רע זַא ,ןעגיוא יד ןיא םהיא רערהעל םעד ןענעוו גנוניימ ןייז טנָאזענסױרַא .ךילטנעּפָא ץנַאג טָאה ןוא : רעטלַא רעד טנע'קסּפ'עג טָאה יױזַא ,"דניק א ס'געטַאט , 6 טראפ .םענעגייא ןייא ,,ןעכיילג א .ףיוא .יוװ רָאנ ,ןערמערפ ַא ףיוא יו טינ ןָא גָגט ןעטשרע םעד ןופ םהיא ףיוא טסוקעג ָאד טָאה עמ זַא ,ןענָאז ןעמ זומ תמא םעד ןוא .עלַא טימ ךיילג !ןיז --- טרָאוװ םענייא .טימ  ,ןעטייהניואוועג עשירַאטעלַארּפ ןוא גנעג
 ,שיאערּבעה ץוח ַא ,ךארפש רעדנא ןייק יו ױזַא ןוא .רעכיּב עיינ , לָאמ עלַא ןעפיוק וצ ףיוא טלענ ןייק טעװעלַאשזעג טינ טָאה ןוא ןענעייל וצ טַאהעג ּבעיל ןײלַא טָאה רעטלַא רעד .טנַאה רעד וצ ןעמוקעג זיא'ס סָאוװ ,ץלַא רע טָאה טנעיילעג ןוא ,ןעּביירש רעדָא רעכיב ןענעייל --- ךיז רַאפ ןעצונסיוא טנָאקעג רע טָאה טייצ ענירעביא יד .גָאט ןיא העש יירד-ייווצ עכלעזַא ןעוועג גונעג ןיא ןירעליש רעד טימ ןענרעל .ליוו רע סָאװ ןוחט וצ טייהיירפ גונעג ןוא טייצ גונעג טַאהעג רע טָאה טרָאד ,גנונעידַאּב רעטסעּב רעד טימ ןוא ןעטייקכילמעוװקַאּב עלַא טימ רָאנ ,טסָארּפ ןעּביולקעג -וצ ,רדח רעדנוזַאּב א ןעּבעגעגּפָא םהיא ןעמ טָאה ,לֹּכ םדוק

 ו

 טימ ןעשטנעמ 8 ןענעגענַאּב וצ ןעוועג ןעטלעז זיא םע  .סעיניא -רעּביא לָאמ עלַא ייז ןופ ןעלהעצרעד ןוא ןעריטיצ ייז טאהעג בעיל טָאה ןוא גינעווסיוא היוא טעמּכ רָאלק ןעוועג וועיִאל רעטלַא רעד ! ןיא רעכיּב עטנעכערעגסיוא עלַא יד ןיא ,וועיָאל רָאסעסַאּפ םעד ,טַאנגַאמ ןעשיפרָאד םעד ןופ סעטָאילּביּב יד טניישַאּב ןעּבָאה סָאװ ,סרעּביירש יד ןופ ןעמענ יד ןעוועג ןענעז סָאד טָא --- יקסמינָאלס נילעז-םייח ,רענימַאק רָאטקָאד ,רעטרע קחצי ,גרוּבזניג ןרהא -יבדרמ ,ןהָאזניוװעל רעּב"קחצי ,פ"5הי ,רעּבױלטַאג ,ןרעקלעדנַאמ ,ןיקסנעלָאמס ,וּפַאמ ןַאמלוש ןמלק .(עדָאמ רעד ןיא ןעװעג טשינ טלָאמעד ךָאנ זיא שידיא ) רעכיּב עשיאערּבעה ןופ רהעמ ןענַאטשַאּב קעטָאילּביּב ןייז זיא ,טנעיילעג טינ רעטלַא רעד טָאה
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 ערעדנוזַאּב ןייק ןופ טינ ןעמ טסייוו בוטש רעשידיא רעשיתנה

 ןענעירַאּב וצ ןוא שיט ם'ייּב ןעציז וצ ױזַא יו ,םיגהנמ ןוא םיניד

 -לעּב ַא ןיא ,לעּפָאג ן'טימ ןוא רעסעמ ן'טימ ,לעפעל ן'טימ ךיז

 -ַאּב עמ ןַא ,טסייוו עמ זַא ,גונעג ןיא בוטש רעשידיא רעשיתּבה

 ףיוא , ,שיילפ רעדָא שיפ לעקיטש ַא רעלעט ןיא ןעזָאלרעביא ףרַאד

 ייוו ןעסע ,ליוו עמ ױזַא יוװ ןעציז ןעמ געמ רעטייוו .,?ץרא-ךרד

 ןהִא ךיוא זיא לעּפָאג ן'טימ ןהייצ יד ןעגינייר ןוא ,ליוו עמ ל?עיפ

 ןימ א ץיגרע ןאהרַאפ זיא'ס זַא ,ןעד סע טגָאז רעוו .הנּכס א

 -ןחלש ַאזַא סָאד טָאה ואוו ןוא רעו ?טלעוו רעד ףיוא טעקיטע

 ןופ םיגהנמ ןוא םיניד עלַא יד ,ןיינ 4 ןעּבירשעג לָאמַא ךורע

 -עגסיוא טינ ץיגרע ןיא רָאטיטעּפער רעגנוי רעד טָאה טעקיטע

 ףרַאד עמ זַא :ךאז ןייא טָאהעג ןעניז ןיא רָאנ טָאה רע .טנעייל

 .רהעמ טשינ--ןעוה ט ערע דנא ק ָאֹוו ןעקוקכָאנ

 ,ןעּבָאה טינ ןעמ ןָאק ןעסע ם'נופ האנה ןייק זַא ,ךיז טהעטשרַאפ

 ,ןעּבעג גנוטכא גידנעטש ,ךַאװ רעד ףיוא ןייז דימּת ףרַאד עמ זַא

 רעמָאט רעדָא ,ןעסיּב ןענירעּביא ןייֵַא טּפַאחעג ךיא ּבָאה רעמָאט

 רעהעג סע יוװ ןעטלַאהעג טשינ לעּפָאג ן'טימ רעסעמ סָאד ךיא ּבָאה

 רעדָא ,ןָאהטעג ּפוז ןעקרַאטש ַא וצ ךיא ּבָאה רעמָאט רעדָא ,ןייז וצ

 םעד ,טָאג ןעקנַאד ...ייק ךיא יו טרעהעג רעצימע טָאה רעמָאט

 ןעטלַאהעגסױא ךיוא רערהעל רעד טָאה טעקיטע ןופ ןעמַאזקע

 -קעװַא לָאמ עבילטע עטשרע יד רע זיא שיט ם'נופ רָאנ ,דנעצנעלג

 עלעיפ ,סעינָאמערעצ ענעש עלַא יד ךָאנ ,רעגירעגנוה ַא ןעגנַאגעג

 -עג קרַאטש ךיז טָאה םילכאמ עטנעכייצענסיוא ןוא סעװַארטָאּפ

 ,עלעּביצ טימ ןוא גנירעה טימ טיורּב שירפ לעקיטש א ךָאנ טקנעּב

 ךָאנ ןוא ,ךעלדמעה יד ןיא לעפָאטרַאק ענידמַאז עסייה ךָאנ ןוא

 -תעמ ץנַאנ ַא םעדכָאנרעד ןערעה ךיז טזָאל סָאװ ,טיורק עטונ ַא

 טניואוועגוצ ךיז טָאה רע זיּב ,טייצ ןעמענ טזומעג טָאה סע ...תעֿכ

 רעד טָאה ל?לייווררעד ,ךילרעינַאמ-ךילרעיצ ןופ םישזער םעד וצ

 ןעטלַאה , ,עטערַאק יד ןעּפוטשכָאנ ,ךיז טדער סע יו ,טזומעג רוחּב

 עשיטַארקָאמעד ענייז טימ הלילח ךיז ןעּבענסױרַא טינ ,"טאטש
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 ךס א .טרילּבעמ טסָאוּפ .ןעסייוו טימ טכלַאקעג ,גינעווסיוא
 םורַא ךיז ןעהערד בוטש ןיא .,רועיש ַא ןהָא -- םירדח ,רעטסנעפ
 סיפ יד ףיוא ,סנעטָאש יו ױזַא ,טירט עליטש טימ ןעטסנעיד
 טינ טנאוו רענייק ,ןעּפָאלק טינ לָאז'ס ,ךיש עכייוו --- ייז ייּב
 א .םייח רעד ןיא זיא רעטלַא רעד תעּב ,ןעדערוצסיוא טרָאװ ַא
 םעד ,ןיילַא םהיא רָאנ ןעמ טרעה ןעדער ,ןילּפיצסיד עגנערטש
 ןעטשרע ם'ניא .קָאלג א יו ,טגנילק םיטשנעּבייל ןייז .תיּבה-לעּב
 ַא ןעסעזעג זיא ,שיט ןעטקעדענ ןעש ןעגנַאל ַא ייּב ,רדח ןעסיורג
 ,ּבייוו ס'נעטלַא םעד זיא סָאד .ענעש ַא ,עכיוה ַא ,עגנוי ַא ,יורפ
 ַא ןופ ?עדיימ א ןעסעזענ ןיא רהיא ןעּבענ .יורפ עטייווצ יד
 ןופ עיּפָאק ַא ,רעטכָאט עגיצנייא רעייז ,ןהעצרעפ-ןהעציירד רהָאי
 ןעגני םעד טלעטשענרָאפ ייז טָאה רעטלַא רעד .רעטומ רעד
 : ,ערעשטעוו ןעסע טצעזעג ךיז טָאה עמ ןוא רערהעל

 רעד ןופ דלעה רעד סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד

 ואוו ,שיט ןעשיטַארקָאטסירַא ַא ייּב ןענופעג ךיז טָאה עיפַארנָאיּב
 טריוורעס ,עינָאמערעצ רעצנַאנ רעד טימ רָאפ-טמוק ןעסע סָאד
 א ןליפא ןיא ייקַאל רעד .,סעקשטנעה עסייוו טימ ייקָאל ַא ןופ
 רעטלַא רעד רָאנ ,/ַאקינַאװ, ןעמָאנ ן'טימ ץעגייש רעטסָארּפ
 ןעשיצירּפ ן'פיוא טריסערדעגסיוא ןוא טדיילקענסיוא םהיא טָאה
 ןערָאװעג טניואוועג טינ זיא סָאװ ,ןעשטנעמ ַא רַאפ .רעגייטש
 ןוא רעזעלג ,ךעלעפעל ןוא לעמעל ,ךעלרעלעט ןוא רעלעט ךס ַא וצ
 ןעשיטַארקָאטסירַא אזַא ןעטלַאהוצסיוא ךילרעווש זיא ,ךעלזעלג
 ןופ ןעננורעדָאפ עלַא ןענעק ךיז ןעגידניזרַאפ טשינ ןוא שיט
 זופ עמ ...פָאק ןעטלאה ,ךאוו רעד ףיוא ןייז ףרַאד עמ ,םעקיטע
 ןעּביױוהעגנָא טינ טלָאמעד זיּב טָאה רֹוחֹּב רעד זַא ,ןייז הדומ ךיז
 םעד ןעטיהּפָא ןעמ ףרַאדַאּב ,ןעסע ם"ייּב טציז עמ זַא ,ןעסיוו וצ
 רעשידיא רעכילנייוועג ַא ןיא סָאװ ,טעקיטע ןופ ךורע-ןחלש ןעצנַאג
 רעשידיא רעכילנייוועג ַא ןיא .,דיּפקמ טינ םעד ףיוא ןעמ זיא בוטש
 הלח עשירפ יד ןײַאךעקנוט ,רעלעט ןייא ןופ עלַא ןעסע ּבוטש
 -פעב ַא ןיא .טנעה יד טימ רָאג ןעסע רעדָא ,סואָאס ןעטעפ ם'ניא
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 קישטשעמַאּפ א דיא ַא

 ןופ דורעךחלש םעד ךיז טנערעל רע -- .זיוה שיצירּפישידיא ַא

 ּפיט רענעטלעז ַא -- .קעטאילביב ס'וועיַאל ןעטלַא םעד -- .טעקיטע

 .רעציוַאבטוג ןעשידיא 8 ןופ

 ןערהָאפעגניירַא ןענעז ייז זַא ,טכאנ טכער ןעוועג ןיוש זיא סע

 רעד ןהוז ןייז ,וועיִאל רעטלַא רעד ; יירד עלַא ןיירַא ףרָאד ןיא

 "כרוד .ווַאלסַאיערעּפ ןופ רערהעל רעגנוי רעד ןוא עשוהי ?יּכשמ

 ןוא ךעלזייה עשייונ ערעטסניפ ענירעדינ ךס ַא ייּברַאפ ןערהאפעג

 סָאד טרעוו "ןָאגיװ, ַא --- דלעמ ןידג טיירּב סיורג א טזָאלענכברוד

 עכיױה םימ "קיוט, ןעסיורג ַא ןוא -- ףרָאד ןיא ןעפורעגנָא

 ךיז טָאה ,טיורּב טשערדעג טינ ךָאנ ןֹוא ייה ןוא יורטש סעטרעטס

 .ףיוה ןעשיצירּפ ןעטיירּב ןעסיורג א ייּב טלעטשעגּפָא ןָאטעאפ רעד

 יד ןעלעטשוצּפָא ןעזיוװַאּב טינ ךאנ טָאה יירדנַא רעשטוק רעד

 טיירּב ןיילַא ךיז ןופ יו רעיוט רענרעצליה רעד ךיז טָאה ,דרעפ

 רעד .לעטיה ַא ןהָא יוג ַא ןענאטשעג זיא רעיוט ם'ייב ,טנעפעעצ

 טזָאלעגנכרוד ןוא תיּבה-לעּב ן'רַאפ טגיינרַאפ ףעיט ךיז טָאה יוג

 יו טלעקייקעג עלייוו ַא ךָאנ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןָאטעאּפ םעד

 ,רעסיױרג ַא ֹוצ ןערהָאפענוצ זיא ןוא טעּפַאט ןעכייוו ַא ףיוא

 םימ אקוד ,ּבוטש רעשיצירּפ רעסייוו ,רעכיוה ןייק טינ ,רעטיירּב

 ןופ ,ןעטייז יד ייּב סעקנַאג עסיורג ייווצ טימ ןוא ,טקעדעג יורטש

 יװ ,ּבוטש יד ןיא גינעווניא .ןעטראנ ַא -- וטש טייז רענעי

189 
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 ןיא .ןירַא ןָאטעַאפ ןיא עזילַאװ עצנַאג ַא טגָארט רעשטוק רעד
 | ,ךילּבלהיק זיא ןעסיורד

 וועיאל רעטלַא רעד טגָאז ---  ןערהָאפ וד טסעוו ױזַא טָא --
 ןעריורפרעד טסעוו ;טעקַאניטדָא ךָאד טפהעג וד --- ,רערהעל םוצ
 !עקרוּב יד רעהַא ! ײרדנַא !רהָאי עטוג ידלַא וצ ,ןערעוז

 ענעלָאװ עמערַאװ ַא ךיז רעטנוא ןופ סױרַא-טּפעלש ײרדנַא
 -נָא עקרוּב יד רערהעל םעד טפלעה ןילַא רעטלַא רעד עקרוּב
 זיא סע ןוא םערַאװ טכער זיא עקרוּב יד .,לעּברַא יד ףיוא ןוחט
 ןיֵא טינ םהיא טהעג סע רָאנ .ןעציז וצ רהיא ןיא םהענעגנייַא
 -אווַאק ערהיא טימ ,ס'לעטע עלערעּב עקוויש ,לעדיימ סָאד םורָאװ
 טוהט רעטלַא רעד יוו ,ןעהעז ןוא רעטסנעפ םייּב ןעהעטש ןערעיל
 ...ןעכַאל ייז זַא ,סיוא םהיא ךיז טכַאד סע .עקרוּב יד ןָא םהיא
 סָאװ ,ןויזּב ַא ךיוא זיא ,ןעיירדנַא רַאפ ,רעשטוק ן'רַאּפ ןוא
 ..2 יוג רעד טָא םהיא ןעגעוו ךיז טכַארט
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 עניד'פושיּכ ןוא תומולח עסיז ןופ טלעוו רעד ןיא קעװַא םהיא

 רענעי .ןעגידנענייש ַא ,ןעכילקילג ַא ךיז טהעז רע ,ןעקנַאדעג

 ףיוא רָאג ןוא ,ןערעוו וצ םיוקמ ןָא-טּביױה "רצוא , ם'נופ םולח

 ױזַא ,טרָא ן'פיוא ןערהָאּפ וצ טמוק רע ;ןפוא ןעכילריטַאנ ַא

 ןעטלַא ן'טימ ךיז טנעקַאּב ,עיזַאטנַאפ רעד ןיא רָאפ ךיז רע טלעטש

 ערעדנַא סָאד ןיא סנייא ךיז ןעבעילרַאפ ייז .,,רעטכָאט ס'וועיאל

 -טנעל רעטלַא רעד ...ןעטִלַא ן'רַאפ דוס רעייז ףיוא-ןעקעד ןוא

 םייימ :ייז טשטנעּב ןוא טנעה ענייז ּפעק ערעייז ףיוא ףױרַא

 ףעירּב ַא קעװַא רוחּב רעד טּביירש .,.,"! רעדניק עּבעיכ ,ךילקילג

 רעּבעיל ,ױזַא ןוא ױזַא; :ַאלסַאיערעּפ ןייק ןעטַאט ןייז וצ

 ַא םהיא ךָאנ סױרַא-טקיש עמ ןוא ..."ןערהָאפ וצ םוק ,רעטָאפ

 םולח ןעטכער ןיא עמַאס ןוא ...דרעפ ענידנענערּב טימ ןָאטעאפ

 ,םהיא וצ וצ-טהעג וועיִאל רעטלַא רעד ,רעּביא םהיא ןעמ טנָאלש

 טימ ןעדער וצ ןָא-טּביוה ןוא טייז ַא ףיוא רוחּב םעד ּפָא-טפור

 "עג ןענעוו ,טסייה סָאד ."ןהעציירד ןוא ןהעצכַא, חּכמכ םהיא

 ןייֵא ףיוא ןעזָאלרעּביא סָאד רימ ןעלעוו רשפא רעדָא  ,סטלהָאצ

 סרעדנַא ןייֵא ףיוא ןייז זָאל, ?? רעטעּפש ףיוא ,לָאמ סרעדנַא

 סָאװ ,שטנעמ ַא יו ,ךיז טלהיפ רע ןוא ..."רעטעפש ףיוא ,לָאמ

 -- תומולח טעטנָאלּפעג ןוא טלעמירדעגנייא סיז סָאװ-רָאנ טָאה

 ..! טקעוװענפיוא םהיא טָאה עמ ןוא ןעמוקעג ןעמ זיא םיצולּפ

 ןעטָאש ַא יװ .תומולח עסיז יד ןעגנַאנעצ ךיז ןענעז ךיור ַא יו

 רעד ןוא ,עיזַאטנַאפ עטמערַאװעצ יד ןעּביוהעגפיוא ךיז טָאה

 ןענעז ,ןעקנַארעג עסיז עטוג עלַא טימ ,רצוא ן'טימ ףושיּכ רעצנאג

 .ןערָאװװעג ןעדנואוושרַאפ

 רעד ןופ .ןערהָאפ ןיוש ףרַאד עמ ןוא טכַאנ טרעוו ?ייוורעד

 ייוצ .ליימ רֶאֹּפ ַא ָאד ךָאנ זיא ףרָאד ן'זיּב ווַאלסהָאּב טדָאטש

 ײרדנַא .טנַאּפשעג ןיוש ןעהעטש ררעפ יד .,סטכערהָאפ העש
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 ךיז טָאה סָאװ ,ווָאלַאװ שינָאמ בר דמלמ רעד .ווַאלסַאיערעּפ
 רענעטלעז ַא ןעוועג זיא ,/?לעדנייּב , ןייז טימ טכַאמעג טמהירַאּב
 .טנאה ענעדלָאג ַא ,רוטַאנ רעד ןופ רעלטסניק ןימ ַא ,ףַארגילַאק
 רעד רעּביא ןעגַארטעגנמורַא ךיז ןעמ טָאה סטפירשעג ןייז םימ
 א דיא ַא ןעועג .ןעּבירשעג טינ ,טלהַאמענ טָאה רע .טדָאטש
 ןייק גידנעהעטשרַאפ טשינ ןוא ,םימש-ארי רעסיורג ַא ,רע'רשּכ
 רעד ןופ רערהעל-ּביירש ן'טימ טרירוקנָאק רע טָאה ,שיסור טרָאװ
 ַא טינ ,טנַאה א זַא ,ןעּבױלג וצ טינ ןעוועג זיא סע .,?ענדזעיוא
 ייז ןעשיווצ ןוא ,םידימלּת יד !ןעּביירש ןענָאק ױזַא לָאז ,ןישַאמ
 ם'נופ ןעטילעג גונעג ךַאּבענ ןעּבָאה ,רעדניק סע'שטיװָאניּבַאר ךיוא
 ןופ טשאנעג ךס ַא רעּבָא ןעּבָאה ייז .?לעדנייּב סע'שינָאמ ןיּבר
 ייז טָאה סעכלעוו ,ןעּביירש שיסור ןעש ןייז ןופ ,עיפַארנילַאק ןייז
 ..ןעצונ עסיורג טכַארּבעג טייצ רעד טימ

 .טגידנעעג טשינ ךָאנ ןעמַאזקע רעד ךיז טָאה ןיילַא טימרעד
 רע ,רערהעל ןעגנוי ם'נופ טגנַאלרַאפ טָאה וועיִאל רעטלַא דעד
 ןיא ןעצעזרעּביא עלעווירּב ענעגייא סָאד ןייז הירטמ ךיז לָאז
 ןיא קירבאפ-רעקוצ רעד ןופ רָאטקעריד רעד ?ייוו , ,שיאערּבעה
 ןוא ,גנַאלרַאפ ןייז טריוװיטַאמ רעטלַא רעד טָאה ױזַא ,..ריא ַא
 ..ןעמַאזקע םוצ ךייש ןעוועג ךיוא זיא סָאד זַא ,ךיז טהעטשרַאפ
 -רעביא לעווירּב סָאד רערהעל רעד טָאה ,טכַארטעג גנַאל טשינ ןוא
 סָאד זַא ,ךיז טסיילפעג ױזַא ,גיד'חצילמ ,שיאערּבעה ןיא טצעזעג
 תורוש יד ,טקוצעג ןוא טלעצניקעג ,רענעש סָאװ ןייז לָאז בתּכ
 ךיז טָאה ָאד .גידעקצַאצ ןוא גידלערעּפ ,ןעטסָאמעגסױא ,טכידעג
 ןופ ,דמלמ ןענירעהירפ ַא ךָאנ ןופ תובָא-תוכז רעד טהימעג ןיוש
 שיסור ןיא ןעוועג זיא שינָאמ יּבר רעד סָאװ סָאד .ןע'חרז ּבר
 | .שידיא ןיא ןעוועג חרז יּבר רעד זיא

 ןעמַאזסע ןעטריזיװָארּפמיא םעד טָאה רערהעל רעד ,רֹוציקּב
 ׁשזַא םהיא ךיז טהערד שזַארוק רַאפ .דנעצנעלג ןעטלַאהעגנסיוא
 יד .רעהיוא ןייא םהיא טמַאלפ סע זַא ,טלהיפ רע .,ּפָאק רעד
 טנָארט ןוא ןעלנילפ ערהיא ףיוא הױרַא .םהיא טְּפַשח עיזַאטנַאפ
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 עמַאס טַארוקַא ןוא ...ןעק רע סָאװ ןוא טסייוו רע סָאװ ןעזייוו

 ןהוז ן'טימ וועיִאל רעטלַא רעד ןָא-טמוק ץיח רעטכער רעד ןיא

 ,עיצקעל רעד ןופ רערעהוצ גידנעליוו טשינ ןערעוו ןוא וועיאְל עשוהי

 ן'רַאפ ָאד טנעייל ווַאלסַאיערעּפ ןופ רערהעל רעגנוי רעד סָאװ

 ,האנה ןעּבָאה ןוא ךיז ןעשיווצ רעּביא ךיז ןעקוק ייז .גראווגנוי

 : ֹוועיִאל רעטלַא רעד ףור ַא םהיא טוהט ךָאנרעד .סיוא טהעז

 .ןעגערפ ריד ייּב ל'כיא סָאװ ,ןַאמ-הרבח ,סיוא רָאנ רעה ---

 םירפס עשידיא ערעזנוא ןיא טזיּב וד זַא ,רימ טגָאז ןהוז ןיימ

 טלָאװעג ּבָאה ךיא .רעכיּב ערעייז ןיא יו ,רָאלק רעגיצניוװ טשינ

 ןופ ןעּבָאה ליוו י"שר סָאװ ,ךָאנ וד טסקנערעג יצ ,ריד ןופ ןערעה

 ...? רחפלצ תונּב יד

 טמוק י"שר ןופ ,י"שר ןופ סעומש ַא קעװַא-טהעג סע ןוא

 ןופ לוּפלּפ ַא קעווַא-טהעג סע ןוא .ארמנ רעד ףיוא ףױרַא ןעמ

 ןעשיווצ ךילנייוועג יוװ ,הלּכשה ןופ ןוא שינעטנעק ןופ ןוא תודמול

 ...תויתוא עניילק יד ןיא שימייה ןענעז סָאװ ,ןעדיא

 ,סיורג ױזַא זיא רָארופ רעד .עיצַאסנעס א סױרַא-טּפור סָאד

 טגָאז ןוא טנַאה יד םהיא ףיוא ףױרַא-טנעל וועיאֹכ רעטלַא רעד זַא

 ; םהיא וצ

 ןיוש רימ ןעּבָאה ןעשינעטנעק ןוא ןעצכענרעל עלַא יד ןופ ---

 ,ןעּביײרשנָא לעטיווק ַא ,לשמל ,סיּפע וצ טמוק סע ןַא ,ןעהעזעג

 ; ןעּפ ןוא טניט ַא טהעטש טָא -- ןמיס ַא ...ןוש5 ןייק ָאטינ זיא

 רעד ןיא שיסור ףיוא ףעירּב ַא ןָא רימ ּביירש ,?חומ ייז ,םענ

 וצ םינ םהיא טעװ עמ זַא ,רָאטקעריד םעד וצ קירּבַאט-רעקוצ

 לעיפױזַא ןעקישוצ טינ טעוװ רע זיּב ,סעקַארוּב ןייק רהעמ ןעלעטש

 ..טלעג לעיפוזַא ןוא

 יו םינ רהעמ ןעוועג זיא לעווירּב סָאד זַא ,ךיז טחעטשרַאפ

 ענעּבירשעגנָא סָאד .ןעמַאזקע ןימ ַא ,דערסיוא ןייַא ,לעטשנא ןייַא

 -ַאּב ןעּבָאה עלַא ןוא ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאנעג זיא לעווירּב

 .רוחֹּב ם'נופ עיפַארגילַאק יד ,טפירשטנַאה ענעטלעז יד טרעדנואוו

 ןופ שינַאמ ןיּבר ןייז ןופ תוכז רעד ןענַאטשענייּב םהיא זיא אר
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 ,םינּפ גיכעלייק סייוו ַא טימ רַאוּת-תפי א פערעטכעט ַא ,ס'?עטע
 רעד -- ךעלדרעּב ענעריושעגרעטנוא םטימ טיילעגנוי יירדדייווצ ַא ךוזַאּב טימ ןעמוקענ ןענעז רהיא וצ ,ןיטעקָאק עגיד'ארומ ַא
 טרהיפ עמ .ץנעגילעטניא רעװַאלסהָאּב רעד ןופ סעמיצ עמַאס
 רעיולּב רעד טימ תיּבה-לעּב רעד ,"רוטארעטיל , ןופ ךערּפשעג ַא
 טלעטש ןוא עינַאּפמָאק רעד וצ רערהעל ןעגנוי םעד וצ-טרהיפ זָאנ
 רערהעל רעד רע ,רעטלַא רעד טסייוו ןענַאװ ןופ ,רָאפ םהיא
 ,גילייווגנַאל ןייז טינ םהיא לאז'ס ידכּב .דוס ַא טּביילּב --- ?ןיא
 ךילבעיל ַא טימ רַאוּת-תפי יד פעדיימ סָאד םהיא וצ ךיז טדנעוו
 ? ןענַאהלעיּפש ןופ "ךאנויד ַאנ, טנעיילעג רע טָאה יצ : עלעכיימש
 ןוא ,ונ  ,ןענַאהלעיּפש ץנַאג ןיא רָאלק זיא רע זַא ,סיוא ךיז טזָאל
 "?איערוועי יקסיּפַאז , ןוא ,ונ .?ךיֹוא ךַאּברעיוא, ? ךַאברעיוא
 םעד ןוא ."גינעווסיוא ףיוא םהיא ןעק רע; ? ןעווָארנָאּב ןופ
 טנעילענ טינ סָאד טָאה רעוו, "?טַאלעיד ָאטשט , ןַאמָאר
 "ָל ןידלעה:טּפיוה יד ךייא טלעפעג יו, .../? יקסוועשינרעשט
 ..'!הלאש ַא רַאפ ןזיא סָאװ ? ַאנווַאלװַאּפ ַארעיוו,

 ןענעז ןערעילַאװַאק ערהיא ןוא ראות-תפי יד לעדיימ סָאד
 ַא טימ ?ענערעיוװַאּפ ענטסאשט, א ,ייז ןופ רענייא .,טסיצנַא
 זיא רע ןַא ,סיוא טזייוו סע  .ןעצָארּפש ןיא טשרע ןעטלַאה סָאװ ,ךעליסנָאװ יד ייּב ךיז טעּפישטש ,ןָאסלעדנעמ ןעמָאנ ןענידנעגנילק
 אלמ רעבירעד זיא ןוא ,ץַאק ַא יו ,פעדיימ םעד ןיא טּבעילרַאפ
 . ,רעסַאװ ַא יו ,םוטעמוא רָאלק זיא סָאװ ,חרוא ןעגנוי םעד ףיוא ןלזנ
 /םהיא טשטניװ ןוא ןעגיוא עזייּב טימ םהיא ףיוא רע טפרַאו
 רע ןוא ,טומ רהעמ ךָאנ דלעה םעד וצ-טיג סָאד ...געוו ןעכיילג ן'םיוא דנעל-ןוא-קור ןעכערּב לָאז רע ,ןעצרַאה ןיא ךיז ייּב אמּתסמ
 טשימ ,גינעווסיוא ףיוא רעקיטש עצנַאג טריטיצ ,ןעזארמפ טימ טיש
 -יוויצ ןופ עטכישעג יד, -- פקָאּב יו ,ןעמענ עכלעזַא ןיירַא רָאג
 ןעגעו, -- ?לימ דרַאויטס ןָאשזד ןוא ,?דנַאלגנע ןיא עיצַאזיק
 -ַאב ,טָאה רע סָאװ ןעגעלסיוא רע ףרַאדַאּב ,ןעשטנעמ ןעשיווצ טמוק טדָאטש רעדמערפ ַא ןופ ליּכשמ ַא פע'רוחב ַא ..."טייהיירפ
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 םָאה ךָאנרעד ...קרַאמ ם'נופ שיפ ןעטפיוקעג ַא טכַארטַאּב עמ

 רעכילטניירפ ַא טימ ןוא ,טנַאה עמערַאװו ַא ןעניוצעגסיוא םהיא רע

 ןעגנערטש ַאזַא רַאפ ךילגעמ ןעוועג רָאנ זיא'ס לעיפיוו ףיוא ,ענימ

 ןוא םכילע-םולש ַא טקעטשעגּפָא םהיא רע טָאה ,לַאשרַאמדלעפ

 : ןָאהטעג גערפ ַא ,"וד, ןושָל ן'טימ ןוא ,סעינָאמערעצ ןהָא

 ? ךיד ןעמ טפור ױזַא יו ---

 ,םולש םהיא טפור עמ זַא ,רוחּב ם'נופ ןערָאװעג ערהָאװענ

 ךילגעמ זיא'ס טייוו יוװ ,ךייוו םהיא וצ ןעפורעגנָא ךיז רע טָאה

 | : םיטשנעּבייל ןייז רַאפ ןעוועג

 ןיא ןיהַא לחומ ייז הענ ,עצדרעפיםולש ,סיוא עשז רעה ---

 .טפעשעג ןעדערּפָא ןהוז ןיימ טימ ָאד לעװ ךיא ,רדח ןעטייווצ

 לעסיּב ַא ןעלעו רימ ןוא ןעפורניירַא ךיד ךיא לע ךָאנרעד

 .ןעסעומש

 ,טדערעג שיאעּפָאריײא ,לָאז א ןעוועג זיא רעמוצ עטייווצ סָאד

 תיּבה-לעּב רעד ןעוועג זיא טרָאד .טסעג רַאפ ?וּביטסעװ ןימ ַא

 רעד ףיוא טציא ,רעמערקטינש רענעזעוועג ַא ,עיצנַאטס רעד ןופ

 דיא ַא ,ס'לעטע עלערעּב ןעמָאנ ן'טימ ,הינסכַאלעב א רעטלע

 ;וָאנ רעד ףיוא ךעלעגנעלש עניד עטיור טימ ,זָאנ רעיולּב ַא טימ

 .טרער רע רָאנ ,טינרָאנ טוהט ,טנעה יד טגעלענפיונוצ טהעטש רע

 ,ןילַא ךיז ןופ ןוא ןעטפעשעג ערעייז ןופ ,םיחרוא יד ןופ טדער

 רעטלע רעד ףיוא ףרַאד רע ,טפָארטשעג םהיא טָאה טָאג, זַא

 ַא ,עקניצרוק ַא ,ענידיא ןייז -+ ךיוי-ןעשקָאל טימ ןעלדנַאה

 ךעלערעּפ עלענ טימ ןוא ּפָאק ן'פיוא "עקשומ , א טימ ,עקניראד

 רעדניק יד טלעש ןוא ּבוטש ןיא םורָא ךיז טהערד ,זלַאה ן'פיוא

 ,טסנעיד יד טלעש (,  יורפ עטייווצ יד םהיא ייַּב זיא יז) ענייז

 -- טלעװ רעד טימ ןעדעירפוצ טינ ,סיוא טזייוו ,ץַאק יד טלעש

 ַא ,לעכיּב ַא רעּביא ,רעטסנעפ םייַּב ! עקטסימיסעּפ עסיורג א

 עלערעּב עקוויש ,עלעקניזימ רעייז טציז ,ןעגַאהלעיּפש ןופ ןַאמָאר
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 ןעמַאזקע רעטכירעגמוא ןייֵא
 ַא -- .וועיִאל רעטלַא רעד -- .עיצנַאטס רעד ףיוא וַאלסהָאב ןיא
 ַָאטשט , ןוא ךַאברעיוא ,ןעגַאהלעיּפש -- .ןערעילַאװַאק םימ לעדיימ
 יוזַא יו ןוא ,דחפלצ תונב יד ןופ י"שר ליװ סָאװ -- ."טאלעיד
 -- ? קירבַאפ-רעקוצ ַא ןופ רָאטקעריד ַא וצ ףעירב ַא ןעמ םביירש

 .ןיירַא ףרָאד ןיא טרהאפ ןוא ןעמַאזקע םעד סיואיטלַאה רע

 רעגנוי רעד ןעוו ,ךילטכַאנרַאפ םורַא ןעוועג ןיוש זיא סע
 ןענעז רערהעל םעד עשזעטָארּפ ןייז טימ וועיַאל עשוהי ליּכשמ
 ,עיצנַאטס רעד ףיוא .ווַאלסהַאּב טדָאטש רעד ןיא ןערהָאפעגניירַא
 רעטָאפ םעד ןעפָארטענ ייז ןעּבָאה ,טלעטשענּפָא ךיז ןעּבָאה ייז ואוו
 .ןחוז ן'פיוא ןעטרַאװ ,וועיאל ןעטלַא םעד ,ליּכשמ ןעגנוי ם'נופ

 ן'פיוא טכַאמענ טָאה וועיאל רעטלַא רעד סָאװ ,קורדנייַא רעד
 לָאמנייק ךיז טָאה רע ,ךילנייוועגרעסיוא ןעוועג זיא ,רערהעל
 םעד ןעבענענרעביא ןהוז רעד טָאה רעטרעוו עצרוק ןיא .ּבייל ַא ןופ ?וק ַא טימ ,לַאשרַאמדלעפ א ,לַארענעג ַא ןופ ןעהעזסיוא ןיא .ןעהעזסיוא ַאזַא ןעּבָאה לָאז דיא ַא זַא ,טלעטשעגרָאפ טינ
 -סיוא .טנעקַאּב םהיא טימ ךיז טָאה רע ױזַא יו ןוא ואוו ןוא ,ןעמוקענ םהיא טימ !יא סָאװ ,לע'רוחּב סָאד זיא רעװ ,רעטָאפ
 יו ,?שמל ,םינּפ ַאזַא טימ ,סעינָאמערעצ עגירעּביא ןהֶא ,רֹוחּב םעד טכַארטַאב טסנרע טָאה ןוא ןעלירּב ענרעּבליז עסייוו רַאּפ א טימ ןָאנ יר טלעטָאזעגנָא רעטלַא רעד טָאה ,ןהוז םעד טרעהעג
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 ? סָאװ רַאפ ---

 ךייא ךיא לעװ ...גנידסלַא רַאפ ,עיצנַאטס רַאפ ..ירַאפ ---

 ..ןעמוק לעװ ךיא יװ דלַאֹּב ,,.טרָא ם'נופ ןעקישּפָא

 םנָאז -- !ךייא ןופ ןעכַאל טעװ עמ ,טהעג ןיוש טהעג ---

 ןיא ןוא .ךיז ןופ ּפֶא םהיא טּפוטש ןוא רעטכעלעג א טימ לערעּב

 -רעטנוא טימ ,ןעמערּב עסייוו טימ יונג רעכיוה ַא ןיירַאטמוק םעד

 ךיז טגערפ רע ,יײרדנַא טסייה רע .ןעגיוא עגידנעלכיימש-גינעט

 ."ןירַאּב , ן'טימ טרהָאּפ סָאװ ,?שטינַאּפ , ם'נופ שזַאנַאּב ן'פיוא ךָאנ

 טָאה רע סָאװ ,ןעײרדנַא רַאפ ,יוג ן'רַאפ רעדהעל רעד ךיז טמעש

 רע ...ךָאנ טהעג שזַצגַאּב ןייז זַא ,טנָאז ןוא ,שזַאנַאּב ןייק טינ

 ,עלעקעּפ סָאד טָא רָאנ רע טָאה ?ייוורעד ...םעדכָאנ ןעמוקנָא טעוו

 ײרדנַא .ןירַא ןעגָאװ ןיא ךיז טימ ןעמענ ןייֵלַא סָאד טעװ רע סָאװ

 זָאל -- עלעקעּפ א .,טנעה ענידעל טימ ןהעגקעװוַא טינ רעּבָא ליוו

 ייווצ טימ עלעקעּפ סָאד םענ ַא טוהט רע ןוא ..עלעקעפ א ןייז

 רעטעּפש טונימ ַא .לערעדעפ ַא יוװ ,קעװַאדנָארט ַא ןוא רענניפ

 ןעגיטרַאסױרג ַא ןיא ןָארטַאּפ ןעגנוי ןייז טימ ןעסעזענ ןיוש רע זיא

 ,שטייּב רעד טימ קַאנק ַא ןעּבעגעג טָאה יירדנַא .,ןָאטעַאּפ ןעכייוו

 םהיא ןעּבָאה ןעקע ענעניוּבעגרעטנוא טימ ךעלדרעפ עיורג ייווצ ןוא

 ,םרָא יינ ַא ןיא ,רעדלעוו רעּביא ןוא רעדלעפ רעּביא ןענַארטעג

 ןעקנַארעג יד ףיוא רָאנ םהיא זיא סע ןוא ,ןעשטנעמ עיינ ןעשיווצ

 םרהָאפ רע ןיהואוו ,טרָא םעד ףיוא ,ָאד א טָא זַא ,ןעמוקעג טשיונ

 ןעצנַאג ,ןעצנַאנ ן'פיוא קילג ןייז טלעגיזראפ סָאד טרעוו ,דניצַא

 ...ןעבעל
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 רעייז זיא סָאװ ...ןעשטנעמ ַא ךָאנ סיוא-ןעהעג ,ענדעשז שממ ייז
 ףַארג ם'ייּב ,עדנערַא רעד ןיא סעיסעסָאּפ ןעטלאה ייז 4 טפעשעג
 -עמָאּפ יו ןעּבעל ייז ,יקצעדָאלָאמ ףַארג ם'ייּב ןוא יקצינַארּב
 ךיז ןעטלַאהרַאפ ,סעטערַאק ןוא דרעפ ענענייא ןעבָאה ,סעקישטש
 ןענעז םייוג יד ןוא ,םֹורַא ןוא םורַא סָאװ םיצירּפ יד טימ טוג רהעז
 ...הרּפּכ יד ייז ךָאנ

 זַא ,ןעזיוװַאּבסיױרַא וועיִאל עשוהי רעד טָאה ןעדער ןייז טימ
 -ענוצ טינ טייצ עצנַאג יד םהיא ךיז טָאה ליומ סָאד .ןעשטנעמ א ףרָאד ןיא ענדעשז ןענעז יז ןַא ,טגָאז רע סָאװ תמא זיא'ס
 טָאה סָאװ ,ץלַא ןעדערסױרַא ןעלעוו טלָאװ רע יו ךיילנ ,טכַאמ
 רע ףרָאד ןיא טייצ עננאפל א רַאפ םהיא ייּב ןעּביולקעגנָא ךיז
 טָאה רע ,ןעסיורד ןיא טדערעג טָאה רע ,ּבוטש ןיא טדערעג טָאה
 םעיינ ן'טימ גידנערהָאפ ןוא ןָאטעשפ ןיא גידנעציז ןיוש טדערעג
 .עיסעסָאּפ רעד ןופ דרעפ עגידנענערּב ענעגייא ענייז ףיוא רערהעל

 טָאה ?ערעּב ןוא .ןענַאּפש לָאז עמ ,ןעגָאז ןעגנאגעג זיא וועיָאל עשוחי ןאמרעגנוי רעד תעּב ,רערהעל םוצ רעטיור רעד לערעּב ןעּבעגעג גָאז ַא טָאה --- ? םיסוס רַאּפ א ךייַא טלעפעג ---
 .זיא סָאד שטנעמ רעלַאניגירַא ןייא ראפ סָאװ ןוא ,זיא סָאד רידא ןייֵא ,ריבנ א ראפ סָאװ ,רעטָאפ ס'נאמנעגנוי םעד ןופ טייקסיורג ןעלהעצרעד ןעמונעג

 יזַא ךיז טָאה'ס סָאװ ,ןעקנַאד םָאג טמפרַאד רהיא ---
 ,..טכַאמעג

 -טנענייא ,ליוו דיא רעד זַא ,ןעזיוועגסיוא םהיא ךיז טָאה סע
 -  טלעג ןיא טננייארַאפ רחעז טציא זיא רע .עיצנַאטס רַאפ ןעלהָאצַאּב טינ טציא םהיא ןָאק רע סָאװ ,ןעמחענעגנייַא טינ רהעז ,ןעמהענעגנייַא טינ רָאנ םהיא זיא סע ..,רעגנוה ןופ ןעשטנעמ ַא טעװעטארענ טָאה רע זַא ,ןעניימ לָאז רע ,ןע'לעוּפ טינ םהיא ייּב רע טעװ סָאד !הֹּכמ ַא רָאנ .קנַאד א ןעגָאז ם ה י א לָאז עמ ,ךיל

 9 ךייַא טמוס ...?עיפיוו ,ריא ּבר ,רעסעּב רימ טגָאז רחיא ---
 : ןעניוא יד וצ-טכַאמ רעטיור רעד לערעּב
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 ןַא ךיז טפור ןוא ןערעפטנע וצ סָאװ רעהידפ טכַארטַאּב ,גיטכינ

 : רעטרעוו עּבלַאה טימ ןַאמנעגנוי םוצ

 ...ןַאלּפ רעטכעלש ןייק טשינ רשפא זיא גַאלשרָאפ רעױַא ---

 טכַארּבעג ּבָאה ךיא סָאװ ,רהיא םהעטשרַאפ ,רעּבָא זיא השעמ יד

 ןיימ ןופ יקַאט ,ףעירב ַא ,עיצַאדנעמָאקער ַא ריבג ןעניה םוצ

 ..רעמָאט ,ןייז טעװ סָאװ ...ןעטַאט

 ס'נעטַאט רעיא ןעּבירשעג זיא ךַארּפש ַא רעסָאװ ןיא ---

 .רעטיור רעד לערעּב ןיירַא ךיז טשימ --- ? ףעירּב

 .שיאערּבעה ןיא ?ךַארּפש ַא רעסָאװ ןיא טסייה סָאװ ---

 ןוא רעטיור רעד לערעּב רעּביא-טגערפ --- ? שרוק-ןוש5 ---

 ךיז טכַאלעצ ןוא ןעטייז יד ייּב טנעה עדייּב טימ ןָא ךיז טּפַאח

 יד רעטנוא םהיא ןעלציק םידש ןהעצכא יו ךיילג ,קרַאטש ױזַא

 -וצ עלעסיּב ַא ,ןַאמרעגנוי ,ןעפראד טעוו רהיא -- ! סעװכַאּפ

 -רעּביא ןענרעלסיוא רעהירפ ךיז םעוו בורק ןיימ זיּב ,ןעטרַאוװ

 ךיא ּבָאה ,רעּבָא טעוו רהיא ףעידּב ןעגיד'שרוקדןושל ַא ןענעייכ

 ייז ןעכַאלעצ עדייּב ןוא --- ...! ןעטרַאװ גנַאפ ןעפרַאדַאּב ,ארומ

 | .קַאמשעג ןוא גנַאל ןעכַאל ןוא ךיז

 ןעשיווצ זיא ,טייצ העש עּבלַאה ןייק ןעמונעג טינ טָאה סע

 -עג עשועטָארּפ ןעגנוי ןייז ןוא ּוועיִאֹל עשוהי ןַאמנעננוי םעד

 עלַא ןעסּכַאװעג זיא סָאװ ,טפַאשטניירפטוג ַא ןערָאװעג ןעסָאלש

 זַא ,ןעזיװַאּבסױרַא ךיז טָאה סע .רעסערג ןוא רעקרַאטש טונימ

 ּפיט םעד ןופ ליּכשמ א ןַאמרעגנוי א זיא וועיִאל עשוהי רעד טָא

 -לעּב רענעש ַא .טריצודָארּפ סָאה רוד רענעי סָאװ ,םיליּכשמ

 עצנַאג ןעק ,םירפס-הצילמ עֶלַא ןיא רָאלק ,ארמנ טָאלּב ַא ,ך"נּת

 ַא ןופ ןעדער ךייַא טימ ןָאק ,גינעווסיוא ףיוא ןּפַאמ רעקיטש

 .ןעּביירש םוצ לעטנעה ןעש ַא טָאה ,"ירזוּכ, ַא ןופ ,?םיכובנ-הרומ ,

 רע טעװ רעטייוו .קודקד ףיוא ךילכַאװש לעסיּב א רָאנ זיא רע

 זיא ןעמעלַא םעד וצ ןוא .םוטעמוא ןעכיילגסיוא ךייַא טימ ךיז

 עלַא ייז .ןעשטנעמ בעיל טָאה ,שטנעמ רעּבעיל א טָאלג רע

 ןענעז ,ףרָאד ַא ןיא ןעציז ייז תמחמ ןוא .ןעשטנעמ בעיל ןעּבָאה
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 טרהָאפ ןיחואו 4 רהיא טרהָאּפ ןענַאװ ןופ ; רימ טנָאז דניצַא
 ? ץכעוהט רעיא זיא סָאװ ןוא ? רהיא

 -עֶנ עריואוועג ןוא גנידסלַא דלעה ם'ייב ךיז טגערפעגסיוא
 ,עלעטש-רערהעל ַא ןעמענרַאפ וצ רעהַא ןעמוקעג זיא רע זַא ,ןערָאװ
 אקוד ליוו רוחּב רעד בוא ,ןעּבענעג גערפ ַא ןַאמרעגנוי רעד טָאה
 טינ םהיא טכַאמ סע רעדָא ,.ק ריבג ןעגיה ם'ייּב ,אד ןעּביילּב
 טינ םהיא טכַאמ סע בוא ? רעטייוו לעסיּב א ןערהָאפ ֹוצ סיוא
 םהיא טימ ןערהָאפ לָאז רע .,טגעלעגרָאפ םהיא רע טלָאװ ,סיוא
 ַא טרָאד ןעמענרַאפ ,ןיירַא ףרָאד ןיא וועיאְל רעטָאפ ןייז וצ
 ךיוא זיא רעטָאפ ןייז --- פערעטסעווש ןייז ייַּב עלעטש-רערהעל
 טינ ביוא ,ריבנ רעגיה רעד יו ױזַא ,ןעלהָאצַאּב וצ טוג דנַאטשמיא
 ןעפורענּפָא ךיז טָאה רעטרעוו עגיזָאד יד ףיוא ..,ךָאנ רענעש
 ןייז ץוח ַא6 :ךיז טעוװעשטניוװעגוצ ןוא רעטיור רעד לערעּב
 ,טיג לי רע יצ ,ליוװ רע יצ ,רֹוחּב ם'ייּב גידנעגערפ טשינרָאג ןוא ."קלח-טנהעצ ַא שטָאח ןערָאװעג טגָאזעג םהיא ףיוא ,ןעדָאש
 -רַאפ טימ טעװ רוחּב רעד זַא ,ןעּבעגעגוצ רעטיור רעד ערעב טָאה
 וועיאל רעטָאפ ןייז וצ ןַאמנעגנוי ץטימ ןערהָאפכרוד ךיז ןענינעג
 יד טרָאד ןעמענרַאפ ןעגינעגרַאפ טימ טעוו ןוא ןיירַא ףרָאד ןיא
 .עלעטש-רערהעל

 ךיילג סיּפע !רעטיױר רעד פערעב רעד טָא דיא רענדָאמ ַא
 רַאפ ןעלעטשסיורַא ךיז לָאז רע ,ןעטעּבעג םהיא טלָאװ רעצימע יוו
 רע .רעלטימרַאפ ַא רַאפ ,סנעטסגינעוו ,רעדָא ,סּפורטיּפַא ןייֵא
 ןילַא רעסעּב טָאה ןוא טרָאװ םוצ םענייק טזָאלעג טינ טָאה
 רעצנַאג רעד ןופ טשַאררעּביא ןעוועג זיא רוחּב רעד .טדערעג
 ענייז טּביולגעג טינ טעמּכ טָאה רע .םורַא ןוא םורַא עטכישעג
 א רעדָא ,םולח א רעדָא ןיא סָאד זַא ,שרעדנַא טינ .ןערעהיוא
 ךַאלמ ַא זיא סָאד -- ןַאמרעגנוי רעד רעדָא ,עיצַאניצולַאה ןימ
 ...ןעשטנעמ ַא ןופ טלַאטשעג ם'ניא דרע רעד ףיֹוא ּפָארַא ?עמיה ןֹופ
 םהיא טהעטש ,ןענעוטסעד ןופ ,דיירפ ןייז ןעזייוואּבסױרַא רָאנ
 -ביולג ץנַאג טשרמולּכ ךערּפשעג םעד סיוא-טרעה רע ,ןָא םינ
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 ַא ןיא ןיירַא םהיא טרהיפ ןוא טנַאה א רַאפ ןָא רעטיור רעד

 טלעטש ןוא ,םיצירּפ רַאפ ןעּביולקענוצ זיא סָאװ ,רדח ןערעדנוזַאּב

 ןוא רַאװָאמַאס ַא ייּב טציז סָאװ ,ןַאמנעגנוי ַא רַאפ רָאפ םהיא

 .ייט טקנירט

 עיולּב עטוג טימ ןױשרַאּפ רעשיטַאּפמיס ַא ,ןַאמרעננוי רעד

 זיא ,לעדרעּב גיכעלייק ןעש ַא ןוא ןרעטש ןעסייוו ןעכיוה ַא ,ןעניוא

 וועיִאל עשוהי ןעמָאנ ם'ייּב ןעפורעגנָא ךיז ,ןענַאטשעגפױא ךילפעה

 קנואוו ַא ,רַאװָאמַאס םוצ ןעצעז ךיז טסַאנ םעד ןעטעּבעג ןוא

 ראג ןוא ,זָאלג א ךָאנ ןעגנַאלרעד לָאז עמ ,תיּבה-לעּב םוצ ןעּבעגעג

 טקורענוצ ,ייט זָאלג ַא ךָאנ ןעסָאגעגנָא רע טָאה ,גידנעטראוו טינ

 "רעגנוי רעד ןוא ,ןעצכעסייּברַאפ ערעדנַא ןוא ךעלכיק ,ךעלענייּב

 : ןושלה הזּב םענעמוקעגניירַא םוצ םדנעוועג ךיז טָאה וועיאל ןַאמ

 ןופ טנעז רהיא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה תיּבה-לעּב רעד ---

 ןענעז ,ױזַא בוא .ןהוז ַא סע'שטיווָאניּבַאר םוחנ ,ווַאלסַאיערעּפ

 .ייט טקנירט ןוא ,ךייַא טעּב ךיא ,טסע ..ענעגייא ךעלקיטש רימ

 זיא ,םעדכָאנ טשינ ןוא רעהירפ טשינ ,ןעּבעל ןיא לָאמנייק

 ,רניצַא יװ ,םהיא ייּב טגעלעגנָא ױזַא ןעוועג טינ ייט זָאלנ א

 טַאהעג טינ לָאמנייק טָאה טלעוו רעד ןיא לכאמ םוש ןייק ןוא

 יד ,ךעלענייּב עשירפ יד טָא טַאהעג ןעּבָאה סע יו ,םעט אזַא

 -רַאֿפ ךיג ןענעז עכלעוו ,ןעסטכעסייּברַאפ ערעדנַא יד ןוא ךעלכיק

 רכז ַא ייז ןופ ןעּבילּבעג טשינ ,שיט ם'נופ ןערָאװעג ןעדנואווש

 ,ןעגנולשעגנייַא ץלַא סָאד טָאה טסַאג רעד .ץרא-ךרד ףיוא וליפא

 םינ זיא סע זַא ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה ןוא ,זנַאג ענירעגנוה ַא יו

 ןעוועג ןיוש זיא'ס רָאנ ,טמיורעגפיוא ץלא סָאד טָאה רע סָאװ ,ןעש

 םעד טנעכערעגסיוא עלייוורעד טָאה ןַאמרעגנוי רעד ..,ןעמעלַא ךָאנ

 : םיבורק ןענעז ייז ױזַא יו ,סוחי

 רעד טא .עשוהי-םהרבַא ןתוחמ ַא טָאה רעטָאפ רעיא ---

 רימ טָאה עכלעוו ,ּבייוו עטשרע סָאד טַאהעג טָאה עשוהי-םהרכַא

 .רעטסעווש ַא ס'רעטומ ענעּברָאטשעג ןיימ ,עמהומ ַא טרהעקעגנָא

 ...םינּתוחמ ךָאד ןוא ,םינּתוחמ עכילטייוו ? ןיוש רהיא טהעטשרַאפ
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 וצ טגָאז --- .רודיס ַא רהיא טָאה טא ,טייחרעטנוזעג ---
 ,ךיש רַאֹּפ עטלַא ןייַא ןעטכיררַאפ קעװַא ךיז טצעז ןוא שיִלַאּפ ןיא ךיז טּביױלקרַאפ ןוא ןױלַא םהיא טזָאל ,שמש רעד םהיא

 ,בורק רעטנעהָאנ ַא םהיא ,ךיז טכַאד ,זיא רע .ףרָאד ַא ןופ ,טייוו טינ ןֹופ ,רידַא {ייא ,ריבג ַא ,ןַאמ -רעגנוי ַא םהיא ייּב טלעטשענּפָא ךיז טָאה הירפ רעד ןיא טנייה זַא ,הרושב ַא ןֶא םהיא טגאז רעכלעוו ,ןעטיור םעד לערעּב לעווש רעד ףיוא טנעגענַאּב ןוא עיצנַאטס רעד ףיוא םייהַא טהעג ןוא עלעקעטש סָאד טמענ ,ןיליפּת יד ףיונוצ-טנעל רע ןוא ,..! ןעטסַאפ . גנונעג .ךיז ?יוװ סע סָאװ ןייז לאז'ס --- ןעסיירוצרעּביא טנייה תינעּת םעד ךיז ייּב טמיטשַאּב טָאה רע ...0 ןעטסַאפ םעד ןופ ןעוועג סָאד זיא רשפא ? ןעוורענ עטכַאװשעגּפָא ןופ ןעמוקעג סָאד ןיא רשפא .טנינײרענּפָא יו ךיז טָאה המשנ יד ןוא ,ןיילא ךיז ןופ רעכיג טנייוועג ךיז טָאה סע .ןהעטשרַאפ וצ ןעּבעג טשינ ןפוא ןעלַאנָאיצַאר א ףיוא רע ןָאק ,טײטַאּב טָאה ןייוועג עניזָאד סָאד סָאװ .ןעצרַאה ןופ אשמ ערעווש ַא ּפָארַא םהיא זיא'ס יו ךיילג ,רעגנירג ךס א טלהיפעג ךיז רע טָאה ,טנייוועגסיוא םוג ךיז טָאה רע זַא ןוא .טנייוועג ץראה טימ ,טנייוועג גנַאל .טנייוו -עצ ךיז רע טָאה הרשע-הנומש רעד וצ ןוא ,ןזח חשעמ רָאג ,לוק א ףיוא ןעגנוזעצ ,טזָאלעצ ךיז טָאה רע ןוא ,לָאמ א טימ ןעמוקעג -נָא םהיא ףיוא זיא זַאטסקע רעזעינילער ןימ ַא .,ןיילא ךיז ןופ ןעמוקעג זיא ןענװַאד וצ קשח רעד רָאנ ,..רמושמ ַא טנייה יו ,רענרע רשפא ןוא ,ייטלוה ַא ןופ רעגרע ןעוועג זיא רעקיטַאנַאפ ַא ןעוו ,ןויזּב ַא ןעוועג זיא ןייז םורפ ןעוו ,הלּכשה ןופ עכָאּפע יד ןעוועג זיא סָאד .טייקמורפ ןופ טייוו ןעוועג ?לכֹּב טלָאמעד ןיוש זיא רע .ןעגרָאמהירּפ םענעי ןיא יו ,טנעװַאדעג טינ גידעצרַאה יוזַא ןוא קַאמשעג ױזַא דלעה רעגנוי רעד טָאה גנַאל ןיוש
 ? בורק ַא ס'נעמעוו ---
 ערעב םהיא טמענ ,טכַארטעג גנַאֿפ טשיג ןוא --- ...ןּתוחמ לעקיטש א רָאנ ,בורק ןייק טינ ,טסייה סָאד ,בורק א רערעײַא ---
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 ןעשטנעמ ַא ןופ טלַאטשעג ם'ניא טָאג ןופ ךָאלמ ַא

 ךיז טנייו ןוא לעטדעטש ןופ שרדמה-תיב ןיא ךיז טביולקרַאפ רע

 טוהט לזמ סָאד ןוא ,דיז טזײװַאב טָאג ןופ ךָאלמ ַא -- .סיוא טוג

 ףרַאד ַא ןיא רערהעל סלַא ןעדַאלעגנייַא טרעוו רע -- .ןייש א םהיא

 סָאד ןערָאװעג טלעגיזרַאפ םהיא ןיא טימרעד זַא ,טינ טסיײוװ ןוא

 .ועבעל ןעצנַאג ןייז ףיוא קילג

 זיא הינסכַא ס'נעטיור םעד לערעּב ןופ זיוה עטייווצ סָאד

 רעד ךיז טָאה ןיהַא ,?עטדעטש ם'נופ שרדמה-תיּב סָאד ןעוועג

 רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא ןעבױלקרַאפ עיפַארגָאיּב רעד ןופ דלעה

 טלעטשעגקעװַא רע טָאה ,ןוהט וצ סָאװ גידנעּבָאה טינ ,ןוא הירפ

 .ןײלַא רענייא ,תודיחיּב רע םָאה טנעװַאדעג ןוא .ןענווַאד ךיז

 ךיז ןעּבָאה ,,ט לעטדעטש ןיא סָאװ ,ןעדיא לעסיּב סָאד םורָאװ

 ןעגנַאגעצ ןוא ןינמ ַא טימ טנעװַארעגּפָא ,הירפ ץנַאג טרעדעפעג

 רעד רָאנ זיא ןעּבילּבעג .זיא רענייטש רעד יו ,הסנרּפ ןעכוז ךיז

 ,זיא ,טייּברַא גיצניוו טָאה רע ?ייוו רָאנ ,רעטסוש ַא דיא ַא ,שמש

 ןערמערפ ַא ןעהעזרעד ,?הוש ןיא שמש ַא ךיוא סגעוונייא ןיא רע

 ןעגנַאגענוצ רעטסוש-שמש רעד זיא ,לעקעזדךיליפּת ַא טימ רוחּב

 ? טייצרהָאי ןייק טינ רע טָאה יצ ,ןעּבעגעג געדפ א ןוא םהיא וצ

 .ןינמ ַא ןעּפעלשפיונוצ ןוהט ףיול א רע טעוו ,טײצרהָאי ַא ביוא

 ױזַא טאלג ליוו ךיא רָאנ ,םיײצרהָאי ןייק טשינ ,ןיינ ---

 ןייַא ןעמוקַאּב ןוא ,טניהורַאּב רוחּב רעד םהיא טָאה --- .ןענווַאד

 : שמש ם'נופ רעפטנע

1758 
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 ט פ יו ק ר ַא פ רע .סרענייז ןייק טינ טפיוק רע לייוו ,ראפרעד
 ,טקעיִארּפ םעיינ ַא ןענעלרָאפ רוחֹּב רעד ךיז טבורּפ ,.,סרענייז
 --- ברַאק ןייא רֿאפ רענייז ןעטלַא ןייז קעװַא םהיא טיג רע : ונייהד
 םהיא ןיא רעגייז רעד ?ייוו רָאנ ,טלעג ן'ּבעילוצ טינ ! קע ןייֵא
 רעד טנָאז ..ןעקוק טינ םהיא ףוא ןָאק רע ,ןערָאװעג סאמנ
 רע ןָאק ,רענייז רעד ןערָאװעג סאמנ םהיא זיא'ס ּביוא זַא ,רעטלַא
 -רַאפ וצ רוחּב רעד םהיא טיג .,עטָאלּב ןיא ןעפרַאװסױרַא םהיא
 ,ןעכַאמ טינ םהיא טימ טפעשעג סָאד טציא ןָאק רע זַא ,ןהעטש
 רע טושּפ ,טסייח סָאד .טלעג ןיא ץרוק רעטציא זיא רע תמחמ
 ןייֵא רעכַאמרעגייז רעד םהיא טיג ..טלעג ייּב טינ רעטציא זיא
 רע ןעוו טלָאמעד ,לָאמ סרעדנַא ןייֵא ןעמוקניירַא לָאז רע ,הצע
 ,סָאד םהיא טגָאז רע ,לָאמ עכילטע ױזַא ןוא .,טלעג ייּב ןייז םעוו
 טימ טלעדנַאה טָאג טניז .קירעּביױוּב םהיא טרעפטנע רענעי ןוא
 רוחּב רעד .,..! טאהעגנ טינ קינרונ ַאזַא ךָאנ רע טָאה ,סעקינדונ
 םעד טעּב ןוא רענייז םענעקעּבמַאט ןעטלַא ןייז קירוצ טלַאהַאּב
 ַא ףיוא רענייז םענרעּבליז םענעי ַא טא ןענעלּפָא לָאז רע ,ןעטלַא
 ַא ךָאנ םהיא ֹוצ ןעמוקניירַא טנייה רשפא ךָאנ טעװ רע .טייז
 לָאז רע .טסָאּפ רעד טימ טלעג ןעמוקנָא םהיא ףרַאד סע ,לָאמ
 םהיא ייּב רע טָאה רעמָאט סָאװ ,ןעּבָאה םינ פעביאראפ ןייק רָאנ
 .סיוא טינ טכַאמ סע ןַא ,רעטלַא רעד טנאז ,טייצ ןעמונעגוצ
 ןערעטיצ ן'כָאנ ןוא קוק ןעזייּב ןייז ךָאנ ,םינּפ סַאלּב ןייז ךָאנ רָאנ
 אקוד ןיוש טכַאמ סע זַא ,ןעהעז וצ זיא רעגניפ עטלא ענייז ןופ
 ריט רעד וצ טפערט רע סָאװ םיוק --- רֹוחֹּב רעד ...סיוא ָאי
 םעד ?ערעּב וצ קעװַא ךיז רע טזָאל ץרַאה ט'שלח'רַאפ ַא טימ
 טינ שטָאח לָאז רע ,טָאג טעּב ןוא עיצנַאטס רעד ףיוא ןעטיור
 רעטיור רעד טָא םורָאװ, ,תיבח-לעּב ןעטיור ן'טימ ךיז ןענעגעגַאּב
 ,רעגיצנייא רעד זיא -- ןעצרַאה ןיא רוחּב רעד ךיז טכַארט -- דיא
 .."טרעגנוה רע זַא ,ךיז טסיוטש סָאװ
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 סע ףרַאד סרענייז ?עיפיוו :רעכַאמרענייז רעד

 ? לע'רוחּב ַא

 .ירעגייז ַא םענייא :רוח ב רע ד

 טליוו רעגייז ַא רעסָאװ :רע כַאמ רע גייז רע ד

 ? םענעדלָאג ַא ? םענרעּבליז ַא -- רהיא

 ןעפיוק ךייַא ייּב ךיא לעװ םענעדלאג א :רוח ב ר ע ד

 יּבַא ,רענרעּבליז ַא גונעג ןייז טעו לייוורעד ...רעטעּפש לעסיּב ַא

 .ןייז וצ רעהעג סע יוװ ןהעג לָאז רע

 ַאטינ רָאנ זיא םעד ןעגעוו :רעכַאמרענייז רעד

 סיוא-טיש רעכַאמרענייז רעטלַא רעד ןוא -- ! ןעדער וצ סָאװ

 טלעטש רוחֹּב רעד .סרעגייז עיינ ץוט ּבלַאה ַא ןעגעקַא הנוק ן'רָאפ

 ,ןעטלַא םעד ןהעטשרַאפ וצ טינ ןוא ייז ןופ םענייא ףיוא ּפִא ךיז

 ,טסייה סָאד .טייּב ַא םהיא טימ ןעכַאמ ,ךילטנעגייא ,ליוו רע זַא

 רעגייז םענרעבליז םעיינ ןעגיזָאד םעד ןעמענ םהיא ייּב טעוו רע

 טעוװ לעיפיוו ןיא  ..,רענייז ןעטלַא ןייז ןעּבעג םהיא טעוו ןוא

 ס'רוחּב םעד טכַארטַאּב רעטּלַא רעד ../ 4? ןעמעננָא םהיא רהיא

 ן'טימ גידנעלקָאשוצ ,עלייוו ַא טכַארט ,ןעטייז עֶלַא ןופ רענייז

 ןוא ןערעהיוא יד ןופ טָאװ יד סױרַא רע טמענ ךָאנרעד ,ּפָאק

 סָאד יװ ךייילג ,ןערעדנַא ם'ניא רעהיוא ןייא ןופ רעביא-טנעכ

 ךיז טלעטש רע סָאװ םיוק ןוא .סרעגייז יד וצ תוכייש ַא טָאה

 רענייז ןייז םהיא ייּב ןעמעננָא ןָאק רע ןַא ,ןעגָאװצסױרַא ןייַא

 םענרעּבליז ןייז יו ױזַא ןוא .,ןעּברַאק ייווצ ןיא יו ,טינ רהעמ

 רֹוחּב רעד זַא ,סיוא-טמוק ,ןעּברַאק ןעיינ ןיא רע טנעכער רענייז

 סָאד ןוא ,ןעּברַאק ןעּבעיז יוװ ,סיורג ױזַא ןעלהָאצוצ םהיא ףרַאדַאּב

 ,ןעלעפעג עיצַאניּכמָאק יד זיא רֹוחַּב םעד .טכַאמעג זיא טפעשעג

 זַא :עיצַאניּבמָאק עיינ ַא רעכַאמרעגייז םעד רָאפ-טגעל רע ןוא

 ןעּבעג ןוא רעגייז ןעטלַא םעד םהיא ייּב ןעמענ לייוורעד לָאז רע

 רע טעװ ייווצ רעדָא גָאט ַא טימ רעטעּפש ןוא ,ןעּברַאק ייווצ

 טלעפעג ..,רעגייז םעיינ ַא ןעּביולקסיוא ךיז טעוװ ןוא ןעמוקניירַא

 .זַא ?ססָאװ רַאפ .עיצַאניּבמָאק עגיזָאד יד ןעטלַא םעד טשינ
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 .הטרעוו זיא רע סָאװ ןוא ,טקהעפ םהיא סָאװ ,טָאה רענייז רעד סָאװ ,דלַאּב ךייַא טגָאז ןוא לעקרעוועג ןיא ןיירא -קוק ַא טוהט ,ויטקַאּפש ַא טימ גיוא סָאד ןָאטלעטַאז ,רענייז םעד ףיוא-ןעפע ןייֵא רע טוהט לענָאנ םעד טימ ,לעגָאנ ןעסיורג א טימ רעגניפ ןעגישטַאלּפ ןעטיירּב ןעּבָארג ַא טנַאמרַאֿפ .זָאנ
 : ןעּבעגעג גָאז ַא ןוא קַאנק ַא םימ טכאמענוצ םהיא פעזנעה טָאה ,רעגייז םענעדלָאג םעד ,האיצמ יד טכַארטַאּב

 | ,..רחוסל רבוע לערעפניפ ַא הטרעוו ,רעקנַא ןייס טינ ,רעדניליצ רעטסָארּפ א
 ? ךלָאנ סָאד ןוא ,ונ --
 ,רעטסינימ ַא ןיִּב ךיא יו יױזַא ,ךלֶאג ױזַא זיא'ס } ךֵלֶאַנ רעכָאװ ---
 ? סָאד זיא ןעד סָאװ ---
 | | ,עקעּבמַאט --
 ? עקעּבמַאט סָאד טסייה סָאװ ---
 ..עקעּבמַאט רָאנ ,רעּפוק ןייּק טשינ ןוא שעמ ןייק טשינ ;עקעּבמַאס זיא עקעּנמַאט --
 .רהעמ טשינ טרער ןוא םייּברַא רעד וצ ךיז טמענ ,וויטקַאּפש יד סיוא:טוהט לעזנעה ןוא

 ; גָאלַאיד ןימ טז8 רָאפ-טמוק רעכַאמרעגייז ןעטלַא ן'טימ רוחּב ןעשיווצ ןוא ,רחוס השעמ ,ךילטיירּב ץנַאג ,ןערעהיוא יד ןיא טָאװ טימ ,ןעכילּבױט ַא ןעדיא ןעטלַא ןייֵא וצ ,רעכַאמרענייז םוצ רע זיא ןעמוקעגניירַא .ם עלעטדעטש םעניילק ם'נופ רעכַאמרעגייז םוצ ןעלדנַאהרַאפ טלָאװעג רערעדנַאװ רעגנוי רעד סָאד טָאה רענייז ןעניזָאד םעד טָא
 ָל סרעגייז עטוג סיּפע רחיא טָאה ! רעטסיימרעגייז רעה ,ןעגרָאמ טג :רוח ב רעד
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 "רּפ רעד םהיא טגערפ -- ?רהיא טָאה ןעד לעיפיוו ---

 .דיא רעטַאוװעשטש

 .ירעגיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ןייא ןעצנַאנניא גָאמרַאפ ךיא ---

 -טהיצ ,ןעגיוא עשי'רזממ יד טימ עשטשילּב א טוהט דיא רעד

 : טנַאה ַא סיוא

 ...! הכרּב-לזמ טימ ---

 ןוא ,טלעג סָאד טלהָאצעגניא טרעוו קילּבנעגיױא ןייא ןיא

 יר ןיא הנוק םוצ ןעּבעגעגרעּביא טרעוװ רענייז רענעדלָאג רעד

 רעמַאט, -- ץרַאה סָאד עקכָאיט א םהיא טוהט סע .,ןײרַא טנעה

 ןיֵַא םינ םהיא טהעג סע ..."? רעט'הבנג'עג ַא רעגייז רעד זיא

 ךיז ןעלעטש סע ןוא ,טלעדנַאהעגנייַא טָאה רע סָאװ ,האיצמ יד

 : ןעקנַארעג עגירעיורט ןוא תובשחמ עלעקנוט ײלרעלַא רָאפ םהיא

 ַא ןעלדנַאה ..."? רענייז םעד םהיא ייּב ןעמ טנעקרעד רעמָאט ,

 ,הטרח ןיוש טָאה רע ,ץרוק ...ןיילַא הבנג ַא ןופ רענרע זיא הבכג

 ,ענעשעק ןופ רענייז םעד סױרַא-טמענ רע ,ןעלַאפרַאפ זיא'ס רָאנ

 ןוא ,רעגייז רעײנ-לענָאּפש ַא --- ןעטייז עלַא ןופ םהיא טכַארטַאּב

 ַא .ערעווש ,ענעדלָאגניג סעטרעּפָאק !רַאדנַאּב ַא יװ ,טּפָאלק

 סע .רעטיר יו ,סרעזייו .יינש רענעלַאפעג יװ ,טַאלּברעּפיצ

 ,ןיבמ ןעטכער ַא רַאפ סיּפע רעגייז םעד ןעזייוװַאּב וצ רָאנ טּביילּב

 וליפא זיא עטַאט רעד .,ןעצַאשּפָא ןוא ןעטכַארטַאּב םהיא לָאז רע

 םהיא ןעזייוו וצ טינ רעֹּבֶא םהיא טסַאּפ .סרענייז ףיוא ןיבמ א

 -עג םהיא טָאה רע ןַא ,תמא םעד ןעלהעצרעד ןוא .,ןעטַאט םעד

 סָאד ,רוציקה .טינ ךיוא רע ל?יוװ --- סַאג רעד ףיוא טלעדנאה

 םעד לעזנעה וצ רענייז םעד ןענָארטנײרַא ןייז טעװ עטסעּב

 .רעכַאמרענייז

 רָאנ ,ןַאמרעגנוי ַא רָאנ ךָאנ זיא רעכַאמרעגייז רעד ?עזנעה |

 טָאה לעזנעה זַא ,ןעמ טגָאז טדָאטש ןיא .שטנעמּפָאק רעסיורג ַא

 רעד ןופ םעטסיס רעד ךָאנ רענייז םענענייא ןייֵא טכארטעגוצ

 ערעדנוזַאּב ןייק וליפא ןעמ טהעז םהיא ייּב םינּפ ן'פיוא .ןוז

 רעטיירּב ַא טימ דיא רעכילנייוועג ץנאג א .סיורא טינ חמכח
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 ןוא ןענעוו יד ףיוא זיײװסעּפוק ןעגיל ןערַאּב ןוא לעּפע .סיניד
 -ךַאפ ,זיימ עט'מס'רַאפ יו ,םורַא-ןעפיול ןעדיא .דרע רעד ףיוא
 .טלעג טזייל עמ .טפעשעג טוהט עמ .טציוושרַאפ ןוא טמַארערַאט
 ףךעל'מיריזח ,ןעקעמ ףָאש ,ןעשזריה ךרעפ ,ךיז ןערעווש רענייגיצ
 ףיוא טלעיּפש רעלטעּב רעדנילּב ַא .סױרַא קעז יד ןופ ןעשטיווק
 -טנארט לעגנוי ַא .לעגייּב טפיוקרַאפ ענידיא א .ערודנַאב ַא
 .ןערעוו ּביוט ןָאק עמ .טיירש ץפַא .טדער ץלַא .סאווק םֹורא

 ךיז רע טגָאלש ,טכַארטרַאפ דירַאי ן'רעּביא ױזַא גידנעהעג
 א טימ ,םינּפ עטַאװעשטשירּפ םיור ַא םימ פעדיא ַא ףיוא ןָא
 טלעטש ,ןעניוא עגידנעפיופ ענדָאמ טימ ןוא עקשינַאמ רעגיטיוק
 טימ טקניוו ןוא ,ךילגירעזייה ,פיטש טדער ,ריא רעד ּפֶא םהיא
 שיליופ ַא טימ ץירּפ ןערַאד ןעכיוה ַא ףיוא ךעלניוא עשי'רזממ יד
 ,ףיורא סעסנָאװ עטהערדרַאפ עננַאל טימ ,לעטיה

 ..םנח יצחּב ךַאז א ןעפיוקראפ וצ טָאה ןודִא רעד טָא --
 ?ןערהַא ךייַא ט'סָאװ .קוק ַא םוחס

 ןופ סױרַא-טהיצ ,ץירּפ רעד וצ ךיז טקור םעד ךָאנ דלַאּב ןוא
 .פעדיא סָאד טדער ןעדער ,רעטרעוו ןהָא ,ענעשעק ןיא קירֹוצ םהיא טלאהאב ןוא רעיּפַאּפ ןיא ןייֵא ןודִא רעד םהיא טלעקיוו ,ןעטייוו רעד ןופ רעגייז םעד ןעּבעגעג זייוו א .רעגייז רענעדלָאג רעגידנעצנַאלג א ,רעיינ-לענָאּפש ַא ןעניוא יד ןיא עשטשילּב ַא לָאמ א טימ טוהט סע ןוא ,רעיּפַאּפ סָאד ףיוא -טלעקיוו ,ןעטייז עֶלַא ףיוא םורַא ךיז םקוק ,רעיּפַאּפ ַא ענעשעק

 ? רעגייז ן'רַאפ רע ?יוו עשז לעיפיוו --- ..רעטרעדנוה א ףיוא רשפא ןײלַא ךֶלֶאג ָאד זיא רעגייז םעד ףיוא .טלעג גיטיונ ןעּבָאה ףרַאדַאּב רע ..,! בננ ַא ןופ האיצמ ַא --
 ,פעריא סָאד טגָאז --- .ךיז ייּב טלעג לעיפ יױזַא טינ ךיא ּבָאה ,ןעוועג ןלעּב ַא טלָאװ ןיילַא ךיא / ... בנג ַא ןופ האיצמ ַא .רעניצפופ ַא ,ּבלַאה ןעמענ ט'רע ,ןיימ ךיא ---
 ,ענעשעס רעד וצ ךיז טּפַאח ןוא רוחֹּב רעד טגָאז --- .טינ ךיוא ּבָאה ךיא --
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 : טַאלּברעּפיצ ןעסיורג ַא טימ טפירשמיוא ןייֵַא קרַאמ ןיא ןעהעזענ

 ןעלדנַאהרַאפ ןענָאק רע טעװ ָאד .?רעטסַאמ לעיד ךיווָאסַאשט ,

 ןופ רע טעװ --- רע טסייוו --- ןעלַאטיּפָאק ךס ןייק ,רעגייז ןייז

 ,ןעגירק טעוו רע לעיפיוו גונעג ןייז טעוו סע רָאנ .ןענָאלש טינ םעד

 .רעגנוה םעד ןעליטש וצ יבֲא

 סָאד טהיצ סע סָאװ ,ץוח א .ןערעגנוה --- ךאז ע'סואימ ַא

 רעד ,ןויזּב רעד זיא --- םיפ ןוא טנעה ןערעטיצ סע ןוא ץרַאה

 רעד רעּבָא ןיא ..,רעגייז םעד ןעכרעטשרַאפ ףרָאד עמ ..! ןויזֹּב

 סָאד רָאנ ,רענייז ַא טָאלג טינ ,טגָאמרַאפ רוחּב רעד סָאװ ,רעגייז

 רעשיראטסיה ַא .עירָאטסיה ַא טימ ,עטכישעג ַא טימ רעגייז א זיא

 "עג רעד טימ ןענעקַאּב ךייַא רעהירפ רעּבירעד ןעמ זופ .רענייז

 .רעגייז ם"נופ עטכיש

 יד ןופ רּבחמ רעד ןעוו ,טייצ רענעי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןעּבעג ןופ ץנַאלג ןעטכער ןיא ןעטלַאהעג טָאה תונורכז עגיזָאד

 ַא ןעדגוטש טָאהעג רע טָאה טדָאטשסטרוּבעג ןייז ןיא .ןעדנוטש

 רָאנ .ןעשטניוו ךיז ןָאק רערהעל רעגנוי ַא לעיפיוו ,רהעמ ךס

 טָאה .רענייז ַא -- ןעדנוטש יד וצ טלהעפעג םהיא טָאה ךַאז ןייא

 לַאטיּפַאק לעקיטש א ןעדנוטש יד ןופ ןענָאלשעגפיױנוצ ךיז רע

 וצ ףױא טייצ עטסעּב יד .רעגייז ַא טימ ךיז ןעגרָאזַאּב וצ ףיוא

 ףיונוצ ךיז ןערהָאפ טלָאמעד .?דירַאידסַאּפס ,, זיא רענייז ַא ןעפיוק

 סָאװ .טלעוו רערָאג רעד ןופ רעמערק ,םירחוס ווַאלקַאיערעּפ ןיא

 רהיא טגירק ןעדער ןָאק ליומ ַא סָאװ ןוא ןעהעז ןָאק גיוא ןייֵא

 .דירַאי םעד ףיוא

 סָאד ןעמונעג ,הירפ רעד ןיא לָאמנייא ןענַאטשעגפיוא

 יר וצ דירַאי ן'פיוא טזָאלעג דלעה רעזנוא ךיז טָאה ,עלעקעטש

 ערעייט ערעדנַא ןוא ענעדלָאג יד ואוו ,ןעמָארק ןוא ןעשַאלַאש

 ,רעמוז ףוס ךיז טלעטש דירַאיי-סַאּפס .טלעטשעגסיוא ןענעז ןעכַאז

 יר טימ סענעװַשק יד ףיוא-ןעמוק טלָאמעד .טסוגיוא שדוח ןיא
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 רענייז ַא טימ השעמ ַא

 -- .עטכישעג 8 טימ רעגייז א -- .רעגנוה ןעגעק ןעלטימ טכוז רע
 וד -- .רעכַאמרעגײז ןעטלַא ן'טימ רוחב םעד ןעשיווצ גָאלַאיד רעד

 .טסכאו רעגנוה רעד ןוא ,םינ ןעפלעה סעיצַאניבמָאק

 .טנעיילעג טינ ץלא ךָאנ ?טָאנגַאמ , רעד טָאה ףעירב םעד ןוא
 סיוראטטהעג רע ןוא עיציּבמַא ס'דלעה םעד ןָא ןיוש טרהיר סָאד
 טרעגלַאוו ףעירּב ס'נעטַאט ןייז ,שטייטס .רעטכָאקעצ ַא ןעטרָאד ןופ
 רהעמ ךָאנ .גנידסלַא ןֹופ רחעמ םהיא טרהַא סָאד -- םורא ךיז
 רע !טנוה ַא יװ ,גירעגנוה .גירעגנוה זיא רע סָאװ ,םעד ןופ
 .ןעטפול רעד ןיא םהיא טגָארט סע .ןעניפעג טינ טרָא ןייק ךיז ןָאק
 -ןייֵא יו םהיא ןיא ךיוּב רעד ןוא ,ץרפה סָאד םהיא טהיצ סע
 ןיא טכוז רע ןוא ,סױרַא-טערט סייווש רעטלַאק ַא .ןעּפמורשעג
 -ךַאֿפ טנַאקעג טלָאװ רע ןעכַאז ענייז ןופ עכלעוו ,ןעקנַאדעג ענייז
 ןעליטש וצ ןעפיוק סיּפע ןוא טלעגניילק ןופרעד ןעכַאמ ,ןעפיוק
 -- טרָאטש רעסיורג ַא ןיא ןעוועג סָאד טלָאװ ...רעגנוה םעד
 רָאַּפ ַא ףיונוצ-טגָאלש עמ ןוא קָאררעּבױא םעד ןעמ טצעזרַאפ
 ,..,סנעשָארג

 ץטימ ןעמ טוחט סָאװ רָאנ .רעגייז ן'פיוא ּפֶא ךיז ןעלעטש ןעקנאדעג ענייז ןוא ,סענעשעק עלַא ןיא ךיז טּפַאט רע
 ןעדייס .ןעמעוו ייּב אטינ זיא --- ןוּכשמ ןיא ןעצעזרַאפ ? רענייז
 רע טָאה הירפ רעד ןיא ןַא ,ךיז רע טנַאמרעד ?  ןעפיוקרַאפ
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 ךרוד טינ טזָאל רע --- רעדיילק ןעמעוו ןוא גרַאװנעסע ןעמעוו

 טיג םיאנוש יד ,טרהעקרַאפ .וליפא אנוש ןעטסערג םעד ,םענייק

 ...ןעלהיפ ןעלָאז ייז ידכּב ,טניירפ עטוג יד יו ,רהעמ ךָאנ רע

 רעגנוי רעד ףיוא ךיז טּפַאח ,רענירעגנוה ַא ,רעט'מולח'רַאפ ַא

 רעדעיוו קעװַא ךיז רע טזָאל ץרַאה ט'שלח'רַאפ ַא טימ ןוא ,רעמיורט

 .רעשימייה ַא טרָאד ןיוש זיא רע .?טַאנגַאמ , םעד ןופ "ףיוה, ןיא

 רעד .ךרוד םהיא טזָאל ײלַאטנַאּפ שזורטס רעד ,טסייה סָאד

 םהיא םימ זיא תרשמ רעד ןוא .,טינ םהיא טעּפעשט קושז טנוה

 עצײלּפ רעד רעּביא רוחּב ןעגנוי םעד םשטַאּפ רע .,ַאטַארּבײנַאפ-ַאז

 ,םהיא ןופ טרערעג ןיוש טָאה רע זַא ,הרושּב ַא ןָא םהיא טנָאז ןוא

 יװ ױזַא ןוא ...רעטכעט ענייז טימ רָאנ ,תיּבה-לעּב ן'טימ טינ

 ,דיומ עּבָארג ַא ,רעטכעט יד ןופ ענייא ךיז טזײוװַאּב --- טדער רע

 טימ ןוא סעקלוּפ עּבָארג טימ ,עלעדייפק ץרוק ַא ןיא ,עטיור א

 ףיוא ןָא-טזיײװ -- "?!רע זיא סָאד טָא! :לעזענ ןעסיררַאפ א

 ּפָאק ןופ םהיא טכַאדטַאּב דיומ עּבָארג יד ןוא ,תרשמ רעד םהיא

 א םסיוא"טסיש ,טנעה יד ןיא םינּפ סָאד טלַאהַאּב ,סיפ יד זיּב

 ,טפיולטנַא ןוא רעטכעלעג
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 ,םיניבמ ע'תמא יד רַאֿפ ,הלוגס-ידיחי רַאפ רָאנ חסּפ ףיוא ןעטלַאהעג טָאה עטַאט ןייז סָאװ ,ןענייוו יד ןענעז סָאד ..?ַאנערעּב ָאהַאנשזוי גיזָאראמיוװ, ם'נופ ,ןייוו רעסייוו (2 ,"חספל רשֹּכ ענווָאקרעצ , ןייווטיור (1 : ןעטרַאס ייפרעייווצ --- ןייוו ןוא ,ץלַאמשנעזנעג טימ פחעמ-הצמ ןופ עלעגוק ַא ןוא ,ךעלערהעמ טימ עקשטַאק ענעטָארּבעג ןוא ,ףֹוע לעטרעפ ַא ןוא ןעלדנַאמ טימ ךיוי עטעפ ַא ןעסּכַאװעגסױא ןיוש זיא ,עווַאק רעד וצ וצ ךָאנ ךיז טרהיר רע רעדייא זיא --- ,ךעלעקניוו עלַא ןיא ךיז טהעגעצ ךלימ טימ עװַאק רעסייה ןופ חיר ַא ןוא ,ליומ ןיא ךיז ןעהעגעצ סָאװ ,ךעלכיקרעטוּפ טימ ןעלעזנַארפ עגידנעקעמש עסייה ,ןעסייּבנֶא ןייא ךיז טזייווַאב !/.,  ןהעגסיורַא ןוא ןהעג -סױרַא רימ לאס, :ןייטש ןעטשרע ץטימ ּבייר ַא 1373, --.רערעדנַא רעד ןֹוא "הּפשי , טסייה יז ןופ רענייא סָאװ ,רענייטש -רעדנואוו ןופ ןוא תורצוא ןופ טלעוו ַא ,קילאומש רבח ןעגולָאמַא
 ,עבטמ ע'נמוזמ 8 ןעמעוו ןוא ,רענייטש ןעמעוו ,רעּבליז ןעמעוו ,דלָאנ ןעמעוו .סינעמשז עלופ ,טנַאה רעטיירּב רעד ןופ הקדצ טלייט רע רָאנ ,טינרָאג טוהט ,רלעה רעד ,ןיילַא רע ןוא ,טלעוו רעד ןופ רעלעיּפשלעדעיפ עטסעּב יד -- ןעלעיּפש ןעטרָאד ןעמ טרעה קיזומ עכילטעג ַא ןוא ,ךעלעשיפ ענעדלָאג טימ ייבראפ טפיול לעכייט ַא ןוא .תוריּפ עטסעּב יד ןופ ןעטרָאג ַא זיא םורַא ןוא םורַא .,רענייטש עטסרעייט עטסעּב יד ןוא רעּבליז ןוא דלֶאג ןיא רהיר א ךיז טוהט עמ ואוו .טעּבענסיױא טעמַאס טימ ,ןייּב -טנַאפעלע ןעסייוו ןופ זיא פעּבעמ עצנַאג סָאד .ךעלדנער ענעדלָאג טימ טרעיצַאב ,תועגבטמ ענרעּבליז ןֹופ טרעטסַאלפענסיוא זיא ךרע יד ,רעטרעדנוה עמַאס ןופ סעיצַאנגיסַא טימ טּפעלקעגסיוא ןענעז טנעוו יד .םירדח ףלעווצ ןופ ץַאלַאּפ םענעלָאטשירק ַא ןיא ןיוש ךיז רע טהעזרעד ,סױרַא סע טדער רע רעדייא ךָאנ ןוא .,2} ןהעגסיורַא ןוא ןהעגסיױרַא רימ לָאז סם , : עלעדנייטש ןעטייווצ/ ן'טימ ּבייר ַא רע טוהט .חור ןעּבָאה ףרַאדַאּב רע זַא ,רע טלהיפ ,ןעסייּבנָא ןעגיטראסיורג ןעגיזָאד ן'טימ ךיז טגיטראפענּפָא



 105 דירַאי ם'נופ

 טלהָאמ ,ורשע בורו ולדג בור ןעטַאט םעד סױרַא רע טּביירש ףעירּב

 דרעפ ראּפ יירד טימ סױרַא-טרהָאפ רע ױזַא יו ,דליב ַא םהיא

 םרהֲאפ רעװ) :ערעדנַא סָאד סנייא ןעמ טגערפ ,,ץיּפשַאנ

 ?ןיא סָאד רעוו ,טינ טסייוו רהיאפ :ןעמ טרעפטנע "?? סָאד

 -רעגנוי ַאזַא) .,,?עשטשויַאילװַארּפוא ענווַאלג רעד ךָאד זיא סָאד

 =. !?ןַאמ

 ךיק ס'נעטיור םעד לערעּב ןופ .גָאט רעפיורגנ ןיוש זיא סע

 ַא ןעטרָאד ןופ ךיז טנָארט סע ןוא ײרעּפָאלק ַא ןערעה ךיז טזָאֿל

 -ַארּפעג ןוא טיורּב םענעקַאּבעגסיױא סָאװ-רָאנ ,ןעשירפ ןופ חיר

 ןוא ןוהטנַא סָאד ךינ ךיז ףיוא טּפַאח דלעה רעד .,ךלימ רעטעשז

 תרשמ ם"ייּב ץנעידואַא ןייַא טמוקַאּב ,ןיירַא "ףיוה , ןיא ךיז טזָאֿל

 ךָאנ ףעירּב םעד טָאה ?טַאנגַאמ , רעד זַא ,עריואוועג םרעוו ןוא

 ףיוא קירוצ ץרַאה טרעטיּברַאפ ַא טימ רע טהעג ...טנעיילעג טינ

 "וצ טימ .תיּבה-לעּב ןעטיור ן'טימ ךיז טנעגעגַאּב ,הינסכא רעד

 רעד ?ערעּב םהיא טוהט ,זיא רענייטש ןייז יו ,ןעניוא עטכַאמענ

 ןעמ טרעה סָאװ;ט :ןעגעוו אצוי ןופ ױזַא טָאלג גערפ א רעטיור

 רעד םהיא טרעפטנע --- .?טינרָאג ךָאנ לייוורעד, ..7? סעיינ

 ןוא טנעה ס'נעטיור ם'נופ סיוא ךיז טשטילג ןוא חרוא רעגנוי

 ןפיוא סיוא ךיז טהיצ ,ןײרַא ?ע'רדח ןיא ךיז וצ קעווַא-טהעג

 חיר םעד ןערעה טינ לָאז רע ,זָאנ יד ךיז טקעטשרַאפ ןוא ?לעטעּב

 ןעלציק סָאװ ,סעלעּביצ עטקָארּבעגנָא טימ גנירעה ןעטרינערַאמ ןוּפ

 ..! תושפנ-תנּכס טימ טיטעּפַא םעד ןעצייר ןוא חירה-שוח םעד

 יד וצ רע טכַאמ ,ערהירצי םעד ךיז ןופ ןעּבײרטוצּפָא ידכּב ןוא

 עכלעוו ,ןעקנַאדעג ןוא תובשחמ ןיא ךיז טפעיטרַאפ ןוא ןעניוא

 ןופ ןעלגילפ יד ףיוא קעװַא םהיא ןעגָארט ןוא ףיוא םהיא ןעּפַאח

 טלעוורעּבױצ רעד ןיא ,ןוימדה-םלוע ןיא עיזַאטנַאפ רעניציח רעד

 ןעּביױלקרַאפ וצ בעיל רע טָאה ןיהַא .תומולח ענעדלָאג עסיז ןופ

 !יהַא טָאה רענייק .,ךיז טימ ןיילַא טּביילּב רע ןעוו ,לָאמ עֶלַא ךיז

 סָאד .םירבה עטנעהָאנ עמַאס ענייז וליפא .טינ הטילש ןייק

 ןייז ןופ ןעּבילּברַאפ םהיא זיא סָאװ ,טלעוו עגיד'פושיּכ ענעי ןיא
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 טימ ,עטלַא ןוא עגנוי ,סרערחעל םהיא וצ ןעּבעגעג זָאל ַא ךיז
 וועינַאק ןופ ,ווַאלסהֶָאּב ןופ סעיצַאדנעמַאקער ןוא סעיצקעטָארּפ
 פעקיטש א ןעליוו ,הסנרּפ ןעכוז ןעדיא, --- עשטשַארַאט ןופ ןוא
 רעטרעוו יד ןוא ,רעטיור רעד לערעּב סיוא-טזָאל ױזַא + ..,,טיורּב

 ןעגנוי רעזנוא ראפ ןעגנילס "טיורּב ?עקיטש, ַא ןוא "הסנרּפ
 רעטנוא-טסיג ,גראק זיא רעמָאט ןוא ,גנוגידעלַאּב ַא יו ,דלעה
 ריא רעטיור רעד טָא זא ,סיוא םהיא ךיז םזייוו סע - ,..,גירעגנוה ךַאּבענ ןענעז ייז םֹורָאװ, ,ןעטַאדידנַאק יד ףיֹוא תונמחר ס'טָאג 8 ןיא'ס זַא ,טנָאז ןוא רעייפ ן'פיוא פהעמיוּב דיא רעטיור רעד
 זַא ,םינּפַא ,טסייוו דיא רעד ,..םהיא ףיוא דָארג סָאד טלעיצ
 .רעגירעגנוח ַא ןעפָאלש ךיז טגעל דלעה רעד
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 -נַאפ רע רעדָא ,םהיא ךיז ט'מולח סע יצ ,טינ טסייוו רע
 -הנושמ ַאזַא רָאפ םהיא ךיז טלעטש סע רָאנ ,גידגעכַאװ סע טריזַאט
 םוש ןייק רָאנ טָאה רע זַא :קנַאדעג רעטרעּפמולעגמוא רענדָאמ
 יזַא טָאלג ןיא רע רָאנ ,ןעּבעגעגרעּביא םינ "טאנגַאמ , םוצ ףעירּב
 ייב ןיא רע ןַא ןוא ..,רענעידַאּב סלַא םהיא וצ ןעטערטעגניירַא
 רהעז טלעפעג רע רָאנ ,..ןעשטנעמ, עלַא יו ,"שטנעמ , א םהיא
 ךיז וצ ןיירַא םהיא טפור ?טַאנגטמ , רעד ןוא ..? טַאנגַאמ , םעד
 ןוא ...?ויא רע ןענַאװ ןופ ןוא זיא רע רעוו ,םהיא טגערפ ןוא
 / םהיא רע טביוה ,ןוהט וצ טָאה רע ןעמעוו טימ ,טהעזרעד רע זַא
 ַא קעװַא-טהעג סע ןוא ...עלעטש ערעכעה ַא םהיא טיג ןוא ףיוא
 "ןעשטנעמ , עלַא רעּביא ךלו-לּכ םהיא ייּב רע טרעוװו ,טייצ עצרוק
 ןוא ,ילַאטנַאֿפ שזורטס רעד ןוא ....ףיוה , ןעצנַאנ ן'רעּביא ןוא
 רַאפ ןערעטיצ עלַא -- תרשמ ענזַאלּב רעד ןוא ,קושז טנוה רעד
 ,םייחַא ןעטַאט םוצ ףעידּב ַא טביירש רע ןוא ,.תומ-תמיא םהיא
 טינ .ןוא ,ךילנויוועג שיאערּבעה ףיוא ,הצילמ רענעש א טימ
 עגידנעקאנק עשירפ עכילטע טימ רָאנ ,ףעירּב ןעטסוּפ ַא טָאלג
 ם'נוא ..בוט'םוי ףױא ןעטַאט םעד חנּתמ ַא -- רעטרעדנוה
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 ,גנַאג ַא ןעגלָאפ ,הצע ןייֵא ןעּבעג ךייַא ןָאק רע ,רע טגָאז ױזַא

 ,ףיוה ןיא בורק ןעכייר ןייז ייּב ךייַא רַאפ טרָאװ טוג ַא ןעגָאז

 ַא טימ ,סעמערַאװ םענעדײשַאּב ַא טימ ןעציטשרעטנוא יקַאט ןוא

 ַא םימ רַאװָאמַאס רעסיורג ַא אלימּב טהעטש סע ,ייט לעזעלנ

 .טינ ליוװ סע רעוֶו ןוא ?יוו סע רעוו טקנירט ייט .קיניישט

 ןייז רע ןוא זיא רע רעוו ,חרוא ןעגנוי ם'ייב טּפַאטענסױא

 זיא רע .טוג רהעז םהיא ןעק רע זַא ,סיוא ךיז טזָאל ,זיא עטַאט

 זיא .הינסכַא רעד ןיא רעטָאפ ןייז ייּב ןענַאטשעג לָאמ ןייא טינ

 רעטגעלעגנָא ןייֵא רָאג .ןערָאװעג רערעייט ךָאנ םהיא ייּב רע

 שיט םוצ ןהעג ןוא ןעשַאװ ךיז רע געמ ,ױזַא דלַאּביװ ! טסַאג

 ףיוא טקוק עמ סָאװ ,טסַאנ םעד טינ טלעפעג .ןעמעלַא טימ ךיילג

 ייב סיורג גונעג ךָאנ זיא רע ...רוחּב-םערָא ןייֵא ףיוא יוװ ,םהיא

 ןייַא ןעדיא ַא ייּב טיורּב עװַאקסַאל ןעסע ןעלעוו טינ לָאז רע ,ךיז

 -ןעלַאפ סָאװ ,ךעלקערּב יד ןופ אמּתסמ טּבעל רעכלעוו ,ןַאמערָא

 סױא-טכַארט רע ןוא ..שיט ס'בורק ןעכייר םעד ןופ ּפָארַא

 ַא ןיוש ןיא רע ןַא ,גירעגנוה טשינ רָאג ןזיא רע זַא ,ןעניל א

 ...רענעסעגעג

 םהיא טעשטומ ,רעטיור רעד לערעּב ,תיּבה-לעּב רעד לעיפיוו

 ןייז וצ טָאה רע טפעשעג ַא רַאפ סָאװ ,ןעגָאז םהיא לָאז רע ,טינ

 רע ליװ -- ,ןוהט הבוט א םהיא רע ןָאק רעמָאט ,בורק ןעכייר

 רעניטייז ַא זַא ןֶָא טינ םחיא טהעטש סע  ,ןעגָאז טינ םהיא

 ענייז ןיא ןעשימניירא ךיז לָאז ,וצרעד רעטיור ַא ךָאנ ןוא ,דיא

 | .ןעטפעשעג

 ךיז טכַאמ רוחֹּב רעד .רעטרעוװ טּפַאט רעטיור רעד לערעּב

 .טניימ דיא רעד סָאװ ,טינ טהעטשרַאפ רע יוװ ךיילנ ,עטַאװע'מת

 רוחּב רעד סָאװ ,טוג ץנַאג טסייוו דיא רעד זַא ,סיוא ךיז טזָאֿל

 םהיא ןופ ןערעה סָאד ליוו רע רָאנ .בורק ןעכייר ןייז וצ ףרַאד

 רעד יװ ױזַא רׁשאֹּב ,השעמ ַא םהיא טלהעצרעד רע ןוא .ןייֵלַא

 ,רעדניק יד וצ רערהעל ַא טכוז ,?טַאנגַאמ , רעד ,רענייז בורק

 ןעּבָאה סע ןוא ,טלעוו רערָאג רעד רעּביא טקיוּפעגסױא רע טָאה
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 הַא רעד ףיוא ןוא םולח ןיא

 רעד ?ערעב, -- .עלעטדעטש ןיילק ם'ניא עיצנַאטס רעד ףיוא
 ןעמַאלש ךדיז טנעל דלעה רעד -- ,רעטרעוװ םהיא ייב טּפַאט "רעטיור
 רעדעיװ -- .ןײרַא זוימדה-םלוע ןיא קעװַא-טהעג ןוא רעגירעגנוח ַא
 ם'נופ רעטכַאט ַא טימ ךיז טנעגעגַאב רע -- ."רצוא, רעד לָאמ ַא

 ,ךייט ַא סיוא ךיז טזַאל תומולח ענייז זופ ןוא ,"טאנגַאמ,

 ,אּבה-ךורּב ןעטלַאק ַאזַא .ט ןופ "טַאננַאמ , ם'ייּב ןעמוקַאּב
 שזַארוק ןייז ןעריולרַאפ טינ ךָאנ ןעגעווטסעד ןופ רלעה רעזנוא טָאה
 -עג ךיז טָאה רע .,ןעּבענעגפיוא טינ רע טָאה גנונעּפָאה ןייז ןוא
 רשפא !  ןענינרַאפ ךיז ןָאק טַאנגַאמ א ריבנ א סָאװ, :טכַארט
 ..."ןעגרָאמ זיא -- טנייח טינ ?ייברעד טינ ּפָאק רעד םהיא זיא
 -קָאטש ןערעוו וצ ןָא-טּבױה סע .טינ טהעטש טייצ יד לייוורעד
 ןעכוזסיוא ,רעגעלטכַאנ ןעגעוו ןוחס טכארט א ףרַאדַאב עמ .טכַאנ
 יד טכוזעגסיוא טָאה ןוא ןעכֹוז טזָאלעג ךיז טָאה רע .עיצנַאטס ַא
 ףיוא ?לעביטש ַא -- .ס עלעטדעטש ם'נוא עיצנַאטס עניצנייא
 "רעטיור רעד ?ערעּב , זיא ןעמָאנ ןייז .דרָאּב רעגירעייפ-טיור א טימ ,רעטיור ַא דיא ַא .בורק רעטנעהָאנ א "ס'טאנגאמ , םעד יקַאט ,ןַאמרעגנוי ַא ךָאנ זיא תיבה-לעּב רעד ,ךעלסיפ עשרענהיה
 רע .עלעקערּב סכילטיא טימ ךייַא ךיז טריסערעטניא רע דיא רענדָאמ ַא .טלעכיימש ןוא ןעגיוא יד רע טכאמראפ ,טדער רע זַא
 טיירג זיא ןוא ,ךיז טוהט ךייא ייּב סאו ,ןעסיוו גנידטלַא הרַאד
 ,ךילגעמ זיא'ס רָאנ סָאװ טימ ןייז ניפליהַאּב ךייַא טייצ רעדעי וצ
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 ,לעקערּב סכילטיא ךייַא ייּב סיוא-טנערפ ,לעּפענק ץנאג ַא רַאפ

 רהיא ןענַאװ ןופ ?טנעז רהיא רע :  ןעמַאזקע ןייַא ּמָא-טמענ

 םהיא טימ .ןעזַאלּב ַא גני ַא ? טפראד רהיא סָאװ ןוא ? טמוק

 ףיוא ןעקוק ,ןעטייוורעד ןופ ןעטלַאה ךיז טכָאז רהיא רעכיילנ זיא

 ן'פיוא ןעכירק ךייא רע טעוו --- טינַא .ּפָארַא ןעּביוא ןופ םהיא

 םענעגייא ןייז ןופ סע טסייוו סעטכישעג יד ןופ דלעה רעד ,ּפָאק

 : לעּבמיצ ן'פיוא ןעּבעגעג םענ ַא םהיא טָאה תרשמ רעד .ןערהַאפרע

 ןוא ?ףעירּב ןיא טהעטש סָאװ ?ףעידּב רעד זיא ןעמעוו ןופ

 ? עלעטש א רעסָאװ ?עלעטש ַא ?טָאה רע טפעשעג ַא רַאפ סָאװ

 ןיא ּבױא ?"?סעימָאנַאקע; יד ןיא רעדָא ? ?רָאװַאז , ןיא

 יד ןיא ּביוא ןוא ,ןעמונרַאפ סעלעטש עַּלַא ןענעז --- ?ךָאװַאז

 ַא ןעדייס .טצעזַאּב סעלעטש עלַא ךיוא ןענעז --- "םעימָאנַאקע,

 טא .גונעג-רעּביא םינלעּב ָאד רעּבָא ןענעז --- ? עלעטש-רערהעל

 --- רערהעל ענשזַאו א רהעז ,רענלָאקגנעה א טימ רענייא ךאנ טהעג

 םהיא טקָארּב שטָאח ,הטוש ַא זיא רע :;ןורסח ַא רעּבָא רע טָאה

 ,דרָאּב ַא טימ זיא רע סָאװ ,הלעמ ַא רע טָאה רַאפרעד .,טיורק ןיא

 "ךרד ןעּבָאה םהיא רַאפ סינשירַאּב יד טימ ךעלשטינַאּפ יד ןעלעוו

 .ץרא
 ייז ןעלעוו ,גנוי וצ ךָאנ טנעז רהיא לייוו ,טינ ךייַא רַאפ ---

 ערעזנוא טימ ךעלשטינַאּפ ערעזנוא ,,,ּפָאק םעד ןעהערדּפָא ךייַא

 ןיא ערילח ַא ייז ףיוא ןעמוק טגעמענ טלָאװ סע --- סינשירַאּב

 ...! גָאט ןייא

 םענעש ַא טימ טסייּברַאפ ןוא תרשמ רעד סיוא-טזַאל ױזַא

 ףיוא ףױרַא םהיא טנעל ,ףעירּב םעד רוחּב םייּב וצ-טמענ ,ךכרבי

 עטייו יד ןיא ןעדנואוושרַאפ טרעװ ןוא ?עצעט ןרעבליז א

 "עג תרשמ רעד זיא םורַא טונימ עכילטע ןיא ,ןעטנעמַאטרַאּפָא

 םעד .טַאטלוזער םוש ַא ןהֶא ןוא טנעה ענידעל טימ קירוצ ןעמוק

 ,ןעּבעגעג קוק ַא ,טנעפעעג "טַאנגַאמ , רעד ,רע טגָאז ,טָאה ףעירּב

 .טגעלעגקעװַא ,טייחרעטנעיילעג טינ ,ןוא

 .רעטייוו ןעהעז רימ ןעלעוו סָאד --- ? השעמ יד זיא סָאװ
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 םכולע-םולש

 -םרוד ןיוש טָאה רחוא זַא ,וליפא ןוא ,םינּפ ןייז ןעהעז וצ חכוז
 .גיטרַאפ טינ ץלא ךָאנ רהיא טנעז ,ןעכַאז יירד עלַא- טכַאמעג
 רהיא סָאװ ,םעד טימ ןהענקעוװַא ןוא ןהעג ןוא ןהעג טנַאק רהיא
 שזורטס ַא (1 -- ? ןעכַאז יירד יד ןענעז סָאװ ..ןעמוקעג טנעז
 טעשטאק ,טהעג רע זַא ,סיפ עמורק םימ ?רע רענעקורט רעכיוה ַא
 טציז רע --- חדבוע ןַיז ןוא יֿפַאטנַאּפ זיא ןעמָאנ ןייז . ,ךיז רֶע
 יזַא ,גיוא ןייא ףיוא רעדנילּב ַא ,בלּכ רעצרַאװש ַא (2 ,שורושחא גינעק םיייב ךיא רעד יכדרמ ,לידבהל ,יוװ ױזַא ,רעיוט ם'ייּב
 םיבלּכּבש בֵלֹּכ ןעניזָאד םעד ,קושז זיא ןעמָאנ ןייז .,םעלּב יוו
 -- טייק רענרעזיישא ןייא ףיוא םיֹוּב ַא וצ ןעדנובעגוצ ןעמ טלַאה
 ,תרשמ ַא גנוי ַא (4 ןוא .ןעשטנעמ ןעוועג סרוד רע טלָאװ טינַא
 טהעג ןוא גניר םענעדלָאג א ,עקשינַאמ עגיטיוק ַא טגָארט סָאװ
 עצראווש יד  .ּפָאק ןעטימ ןיא טַארֹוקַא טנורש ט םימ טמעקראפ
 חיר ַא םימ ןעקעמש ןוא ןעטעפ טימ טרימשעגנָא קרַאטש רָאה
 ןענעז ןערעהיוא יד רָאנ ,סעלעּביצ טימ טשימעג ,ןָאלָאקעדָא ןופ
 .ןעצרשווש טימ טמערּבעגמורַע ףפענענ יד ןוא עטָאלּב טימ לופ
 ,ןעטייסגיניילק יד ןופ טינ זיא סעיצנַאטסניא יירד יד טא ןהענכרוד
 ,ײלַאטנַטּפ שזורטט ן'טימ ןענעקטּב ךיז רהיא טפרַאד לּכ"םדֹוק
 א םהיא רע טוהט ,ןעשטנעמ ןעדמערפ ַא טחעזרעד רע זַא םורָאװ
 חשעמ א ןעײלַאטנַאּפ טלהעצרעד טהעג "? ַאדַאנ אטש , : גערפ
 טשינ ײלאטנַאּפ רעּבָא ןיא .עלעטש ַא ןענעוו ןוא ףעירּב ַא ןענעוו
 ראפרעד  ..!לעקַאטיּפ עטצעל סָאד ,עגיצנייא סָאד ןעמואוושעג -קעוַא ,עבטמ ַא םחיא ייּב זיא ??עקַאטיּפ, א .יוג רעטכעלש ןייק
 זיא ?רע םעד ןופ רענרע ךס א .רעדורּב רעטוג א ײלַאטנַאּפ זיא
 טכביילב טנוח א רָאנ .טייק ַא ףיוא יקַאט זיא בלּכ רעד .קושז
 ,םיבלּכּבש בלֹּכ רעד ,ךיז טסייר ןוא טגנירּפש ןוא טליּב רע .טנוח ַא
 .טייז רעד ייּב ָאד זיא ײלַאטנַאּפ סָאװ ,קילג א ,תוחוּכ עלַא טימ
 ןוא תוללק עטדיוט .טימ םֶהיִא טלעש ,םהיא ףיוא ןָא רע טיירש
 ץלַא ןופ רערעווש רָאנ .השרד עצנַאג א -- רסומ םהיא טגָאז
 ףָאנ ךיז טלַאה רעד .תרשמ רעד -- עיצנַאטסניא עטירד יד זיא
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 א !עלעטש אזא .ךַאז רעטיירג א ףיוא טרהָאפ שטנעמ ַא

 ? רע טרעה ןעמעוו --- עיצקעטָארּפ ַאזַא טימ טנעּפָאװעגנָא

 9 9 9 6 ג ּ : } 9 9 8 4 2 ּש 6 6

 זיא ךילטכַאנרַאפ םורַא ,,ט ןייק ןעמוקעג ןיא רע זַא ןוא

 ןייר ,יקנ זיא רע זַא ,טקוקעגמורַא ךיז רע טָאה ,ןעזעוועג סָאד

 ןוא .לעקַאטיּפ ענייא סָאד סנעגייא ןייז טגָאמרַאפ ,טלעג ןופ

 .טכַארטרַאפ טינ ךיז טונימ ןייק ףיוא ליפא רע טָאה ךָאד

 טינ לָאמניײק ךָאנ יװ ,טוג ױזַא טלהיפעג ךיז טָאה רע ,הּברדַא

 יר ןופ ןערָאװעג יירפ זיא רע סָאװ ,ןילַא סָאד ,ןעּבעכ ןייז ןיא

 -נַאו ןוא סענַאקַארַאט ,סרערהעל-סענאגירטניא רעוועשטשישזר

 -גיײרַא רע טָאה ןעגנול עלופ טימ ? הטרעוו סע זיא סָאװ --- ןעצ

 ןיוש זיא ןוז יד .טפול עגידניסָא עטנוזעג יד ךיז ןיא טמעטָאעג

 טקעמשעג טָאה סָאװ ,דלַאװ טייז רענעי ףיוא ןעדנואוושרַאפ גנַאֿכ

 .חיר ןעװָאנסָאס ןוא םענעּבמעד טימ

 -עּפער רעגנוי רעד ךיז טָאה ,ןָאנַאװ ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא

 .ףעירּב םעד ןעּבעגרעּביא םהיא --- ריבנ םוצ ךיילג טזָאלעג רָאטיט

 עטוג ידלַא ןיא טייוו-טעה ןעציז ֹוצ ?טַאנגַאמ , ַאזַא ךיז טניגרַאפ

 ַא טימ ץַאלַאּפ ןעסייוו ַא ןיא ,טדָאטש רעד ןופ סױרַא רהָאי

 -עציּפש עטּברַאפעג טימ טעזיירגעגמורַא ,ןעטרָאג םענירג ןעסיורג

 ױזַא םינ זיא םהיא וצ ןעטערטוצ .,ןעטעכַאטש עגידעקצַאצ עניב

 רָאנ .ץירּפ א וצ יו רענרע .ןעלעטשרָאפ ךיז ןָאק עמ יו ,גנירנ

 ןעמ ןָאק ,עיצקעטָארּפ רעקרַאטש אזַא טימ ןעדָאלעגנָא זיא ןעמ זַא

 ,רלעה רעד ךיז טכַארט יױזַא ...ןײלַא רעסייק םוצ ופיפא ןהענ ןיוש

 רָאג ןדע-ןג רעד זיא ןעמעלַא ךָאנ םורָאװ .תועט ַא טָאה רע רָאנ

 א .ןרערג םוצ טרהיפ סָאװ ,געוו רעד יו ,גירלַאװג ױזַא טינ

 ןהעגכרוד ןעמ זומ ,ריבנ ַאזַא וצ וצ-טערט עמ רעדייא זַא ,הרבס

 ןַאהרַאפ זיא "טַאנגַאמ, ַאזַא ייּב ,םנהיג ירודמ העבש עלַא רעהירפ

 זיא ןעמ רערייא ,ןעכַאמברוד רעהירפ זומ עמ סָאװ ,ןעכאז יירד
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 ףעירּב ןעניזָאד םעד טימ ןערהָאפקעװַא ךיילג לָאז ןוא ןעווילדעמ
 רעטונג א ןיא ןייז לָאז עס ןוא ,עלעטש יד ןעמענרַאפ ןוא ,ט ןייק
 ,"?ןמֶא --- העש

 ןערָאװעג ןעפַאשַאּב זיא סע .ןעוועג יקַאט סָאד זיא ױזַא ןוא
 רענעש אזא טימ ףעירּב-חצילמ רענירעייפ רענעש ַא ,ףהעירּב ַא
 ןײלַא ?עטיט רעד ,ןייטש ַא וליפא ןערהיר ןָאק סע זַא ,ךַארּפש
 ןעוועג ןענעז סע עכלעוו ןיא ,תורוש עגנַאל יירד ןעמונרַאפ טָאה
 רעד וליפא ןעוו זַא ,םיחבש ןוא תולעמ לעיפ ױזַא טנעכערעגסיוא
 רע טלָאװ ,ייז ןופ קלח-טירד ַא רָאנ ןענָאמרַאפ לָאז ?טַאנגַאמ,
 טנעפַָאוװעגנָא ..ןעשטנעמ ַא ןופ לַאעדיא ַא ןייז טנַאקעג ךיוא
 רָאטיטעּפער רעגנוי רעד ךיז טזָאל ,עיצקעטָארּפ רעקרַאטש ַאזַא טימ
 ענירעביא ןייק .קילג ןעכוז טלעוו ס'טָאג ןיא לָאמ ַא ךָאנ קעװַא
 -טימ טינ רע טָאה ,ןעגָאז תמא םעד ןעמ ףרַאד ,ךיז טימ ןעטלעג
 טינ ךיוא רע טָאה קנעּב יד ןיא ןעוויטידערקַא ןייק ,טרהיפעג
 ,ןעדנוטש ענייז ןופ טנעידרַאפ טָאה רע סָאװ ,לעסיּב סָאד .טַאהעג
 ,טדיילקעגסיוא ךיז ,טרישזנַארטרַאפ לייט ןעטסערג םעד רע טָאה
 טנייה .ןהַאּב יד ןעמונעגוצ טָאה עגירעּביא סָאד ,ץנירּפ ַא יו
 עיצנַאטס רעדעי ףיוא .,שטנעמ רעגידעּבעל ַא סיּפע ךָאד ןעמ זיא
 יד ןופ סױרַאךעטיש ןערישזַאסַאּפ יד .,ּפֶא ךיז ןעמ טלעטש
 רעוו ,וצ ךיז טּפַאח עמ .טעפוּב םוצ וצ-ןעפיול ןוא סענַאנַאװ
 ,סעקשזעריּפ עסייה יד וצ רעוו ,ךעלזעלנ יד טימ ךעלשעלפ יד ֹוצ
 פעשעלפ ַא רעוו ןוא ייט לעזעלנ ַא ןעבעג ךיז טסייה סע רעוו
 -ַאֹּב עמ ןוא תחַא לנר לע סיוא סָאד טקנירט עמ .רעסַאוװ-עדָאס
 השעמ ,טנַאה רעטיירּב רעד ןופ טלעגקנירט רענלעק םעד טלהָאצ
 יױזַא ןוא --- ,ץרא-ךרד ןעסיוו רע זָאל --- רעיציפָא רעדָא ,ריקנַאּב
 ,ןעכָארקעצ טרעו ץנימ לעסיּב סָאד .עיצנַאטס רעדעי ּףיוא זיא
 טלעּבמָאּב עלעטייּב ןיא .ןוז רעד ףיוא יינש יו ױזַא ,ןעגנַאנעצ
 ָל םעד ןעגעוו טכַארט רעוו רָאנ ,לעקַאטיּפ ןימ ַא סיּפע ךָאנ ךיז
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 א ןעגָארטעג .דרָאּב רעצרַאוװש רעניכעלייק רענעש-ןעטלעז ַא טימ

 ןוא שילעּפַאק ןעכיוה ַא ,רענלָאקגנעה םענעטנעוועג ןעצראווש

 רע טָאה לעגניצ ַא ,ןעסַאצּבָא ענעשעמ טימ ןעשַאלַאק ענרעדעל

 רהעמ ןוא ניכעלייק ןוא סיז טדערעג ,םענעפילשעג ַא טָאהעג

 -ָאדעילס, .,,/םישטָארּפ ודשזעמ , ..יליטניוו, :שיסור ףיוא

 | .. ָאנלעטַאוװ

 רעהעגניירַא רעטּפָא ןייא ןעוועג זיא יקצידנעּב רעגיזָאד רעד

 --- *ענשטַאּבַאט,, רעד ןיא ןעשטיוָאניּבַאר וצ ,טסייה סָאד ,ּבולק ןיא

 "עג ןוא ױזַא ןעסעזעג ןעמ ןיא ל?ָאמנייא .ןעסעומש לעסיב א

 יד זַא ,ומוּת יפל חיסמ ַא יװ ,יקצידנעב טלהעצרעד ,טטעומש

 ,רשרע ןייֵא ,ריא ַא רענייא םהיא ייּב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה נעט

 רעד םציז ןעציז .ק ןעמָאנ ן'טימ ,טאנגַאמ א ,רידָא ןייֵא ,ריבנ א

 רעוועיק ) .ט ןיא עלעטרעטש ןיילק ַא ןיא ?טאנגַאמ , רעגיזָאד

 ,פעטדעטש ןייק טינ ,ףרָאד א זיא'ס זַא ,ןעגָאז ןָאק עמ .( עינרעּבוג

 ןעטכער ַא סיּפע טכיל טימ טכוז רע עמלעוו ֹוצ ,רעדניק טָאה רע ןוא

 רָאנ .ןעמַאװצ שיסור ןוא שידיא ףיוא ,רָאטיטעּפעד ַא ,רערהעל

 ודשזעמ ,ןוא ,רענעק א ,רענעטָארעג ַא ןייז לָאז רערהע? רעד

 .דניק א ס'נעטַאט א ,םישטָארּפ

 ?טַאנגַאמ , ןעגיזָאד םעד ןעק עטַאט רעד זַא ,סיוא ךיז טזָאל

 .ק "טַאנגַאמ , רעד זַא ,קירוצ ןערהָאי טימ ,לָאמַא .גנַאל ןופ ךָאנ

 ,ץירּפ ַא םורַא טהערדעג ךיז ,עלעשטנעמ ןייפק ַא ןעוועג ךָאנ זיא

 רעטלַא רעד ןיא ןעשטיװָאניּבַאר ייּב עיצנאטס ןענַאטשעג רע ןיא

 ."לערעדורּב טוג , א ןָא טפור עמ סָאװ ,סָאד ןעוועג ןוא הינסכא

 -ַאװָאדעילס, : יקצידנעּב ןָא ךיז טפור ,השעמ ַאזַא טרעהרעד

 ! חילש ַא רַאפ ךייַא וצ טקישעג ךימ ןיילַא טָאג ךָאד טָאה ,אנלעט

 דלַאּב טלָאז רהיא זַא ,הצע ןייֵא ןעּבעג ךייַא ךיא ?עוװ ,ױזַא ביוא

 ,ףעירּב םענייפ ַא ,ןעטכער ַא ןעּביירשנָא ןוא ךיז ןעצעזקעװַא

 ױזַא ןוא טנעק רהיא יוװ ױזַא ,שדוק-ןוש5 ףיוא ,םישטָארּפ ודשזעמ

 טינ לָאז ,יליטניוו ,רוחּב רעד ןוא ,ןָאטהעטש טַאנגַאמ טוא יװ
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 -אטיוא ןייק .טנעקרענָא טשינ ,ןעשטנעמ עטסערג יד טלעדיזעג ,זיא רענייטש ןייז יו ,טָאה ,טסימיסעּפ רעד ,ןַאמרעדור עטייח .ןעמעלּבָארּפ-טלעװ ,ןעכַאז עטקַארטסּבא ןענעוו ןעריטוקסיד וצ טאהעג בעיל רע טָאה ייז םימ ,ןיקשוטָאלָאז ?עמחרבַא וצ רעדָא ןַאמרעדור עטייח ֹוצ ,ןעפַאזָאליפ עטנַאקַאּב ענעּבירשאּבנעביוא ענייז וצ קעװַא ןוא עלעקעטש סָאד ןעמונעג ,פעטיה סָאד טקורעגנָא
 םעד ךָאנ-טגָאז רע תעּב ,דיסח רעטנערּברַאפ ַא יו ,תובהלתה אזַא טימ טמערַאװעגנָא ךיז ןוא רָאה עטלעזיירגעג ענייז ןופ קיּבושט םעד השעמ תעּב טלעזיירגעג ,ןוגינ ןערעדנוזַאב ַא םימ רעקיטש עצנַאג ענרעּב ןוא ענייה ןופ טריטיצ ןיקשוטָאלָאז טסימיטּפִא רעד רעֹּבָא טָאה ראפרעד .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא טפייפעג ,ןעטעטיר
 ,הרוּת ס'ניּבר

 ,סואמ ןוא סאמנ .,סאמנ ןיילַא ךיז ,ןעּבעל סָאד ןעוועג עי טינ זיא סע .ןײרַא טלעוו רעד ןיא ןעסירעג ךיז טָאה סע .טיײּברַא ךָאנ טקנעּבעג ךיז טָאה סע .עיגרענע ןופ ןוא טייצ ןופ ןערילרַאפ-טסיזמוא ןייַא ןוא המשנ רעד ןיא טײקטסוּפ ַא טלחיפעג ךיז טָאה סע .ןעּבײרטרַאפ וצ טייצ יד ףיוא פעטימ ַא יו רהעמ טשינ ןעוועג רעּבָא זיא גנידסלַא סָאד
 רעגיזָאד רעד ןופ דלעה םענערױלרַאֿפ םעד ףיוא ךיוא טקוקעג -מוא ךיז טָאה ,םענייק םינ טזָאלרַאפ סָאװ ,טָאג רעד רָאנ

 ,רעטצוּפעגסױא ןייַא ,רעכיוה 8 ,ריא רענעש ַא טָאלג ןעוועג רע ןיא ןצרעד .טדָאטש ןיא הַארגָאטַאפ רעניצנייא רעד ןעוועג ךיוא זיא רע ,חינסכַא עשיצירּפ עכייר ַא --- ןעוועג זיא טפעשענטּפיוה ןייז ,רעטסײמלעּפַאק ןוא רָאשזיריד רַאֿפ טנעכערעג ךיז ,תונותח עכייר ענעּבױהעג ףױא רָאנ רע טָאה טלעיּפשעג .תיּבה-לעּב םענעהעזעגנָא רהעז ַא ןופ עלָאר ַא טדָאטש ןיא טלעיּפשעג רע טָאה ףךָאד ,רמזיילּכ ַא יו רהעמ טינ ןעוועג ,ךילטנעגייא ,זיא רע שטָאח ,ןױשרַאּפ רעגיזָאד רעד ,יקצידנעּב לארשי ןעמָאנ ן'טימ טניירפ רעטוג ַא ס'נעטַאט ןייז ףליח וצ ןעמוקעג ןוא םהיא עיפַארנָאיּב
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 עלעטש עכייר ַא ףיוא טרהָאּפ רע

 רעטַאפ רעד זוא ,הצע ןייֵא םינ יקצידנעב ?ארשי == ."סַאּפעטסוּפ,

 ןיא רעדעיװ ךיז טזָאל רע -- ."טַאננַאמ, םוצ ףעירב א טביירש

 ןערעיוט יד ייב --- ,לעקַאטיּפ ןייא טימ טביילב ןוא ןײרַא טלעוו רעד

 .אבהידורב רעטלַאק רעד --- .ןדעדג ןופ

 ? רעטייוו ןייז טעוו סָאװ

 רעצנַאנ ַא ןעוועג רעהירפ ןענעז סָאװ ,סעיסעפָארּפ עֵּכַא ןופ

 ךיז ןעּבָאה ןעדנוטש יד .םעדיוּב ַא טזָאלעגסױא ךיז טָאה ,ל5ש

 .סָאװ טימ ןעוועג טינ זיא -- ןערעידוטש ןערהָאפ ,ןעכָארקעצ

 םרפּבו ,ּבעיל רהעז טינ ךיוא זיא טסעק ףיוא ןעטַאט םיייּב ןעציז

 שטנעמ רעגידנעטשטסבלעז א ןעוועג ןיוש זיא ןעמ יװ ,םעד ךָאנ

 ןייז ןופ גונעּת ןעּביױלקעג טָאה עטַאט רעד שטָאח ןוא ,ךיז רַאפ

 טקנערקעג םהיא סָאד טָאה ךָאד ,ליּבשִמ םעד ןוא רענעק םעד ןהוז

 .םייּברַא םוש ַא ןהֶא ?טּב םורָא-טהעג ןהוז ןייז סָאװ ,טרעטלעעג ןוא

 טָאה עכלעוו ,עמַאמפיטש יר ןוא ?תילכּת רעד ןייז טעוו סָאװ

 ַא טימ ןהוזפיטש ןעגידנעטשטסּבלעז םעד ףיוא טקוקעג טַאהעג

 ןעריולרַאפ לָאמ ַא טימ דניצַא טָאה ,טקעּפסער ןופ עזָאד רעסיוועג

 םָאה יז .?קינסַאּפעטסוּפ , ן'רַאפ ץרא-ךרד לעסיּב עצנאנ סָאד

 ןייא טימ ןעקוק : ןעבַאז עגילָאמַא ערהיא ןעּביוהעגנָא זייווכעלסיב

 ןוא רענעיווש רעד ןעגנָאז ,לעטרעווכעטש ַא ןעפרַאװנײרַא ,גיוא

 ,ןעוועג םימי-רצקמ ןעטַאט םעד טָאה ץלַא סָאד ..,רונש יד ןעניימ

 רעדָא ,רעכיּב ענייז ןיא ךיז טפעיטרַאּפ טָאה ןיילַא דלעה רעד ןוא

158 
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 ,ןשקע רעסיורג ַא ןעוועג עבטּב ,םענייק ןעזייווַאּב טינ ,ןעקורדּפָא
 ,ךיז ןיא רעטפעיטרַאפ ַא ןוא רעטעּפשּפָא ןייא ,קינ'סיעכהלדוצ ַא
 -5ּכ רעביירש ַא ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד ןופ רע טָאה טּבעלעג
 ןעוועג זיא די-בתּכ ןייז .עוַארּפוא יקסנַאשטשעמ רעד ןיא וימי
 ןייֵא ןעּברָאטשעג זיא רע ,רָאה ענייז יו ,טלעזיירגעגנ ױזַא טקנוּפ
 ,ניצרעפ רעּבירַא רֹוחֹּב רעטלַא

 עכלעוו םֹורַא ,ןערעטש עסיורג ייווצ יד ןעוועג ןענעז סָאד טָא
 םעיםיוו טשַאנעג טָאה רע עכלעוו ןופ ןוא ןעבירעג ךיז טָאה םולש
 עטייח ,ןערעטש ייווצ יד ןענעז ךיז ןעשיווצ ,טזָאלעג ךיז טָאה סע
 ,רעסַאוו טימ רעייפ ןעוועג ,ןיקשוטָאלָאז ?עּסהרבַא ןוא ןַאמרעדור
 ,ןפיפא טנעקעג טשינ ןוא טנעגענַאּב טשינ לָאמנייק ךיז ןעּבָאה ייז
 טשינ טָאה עמ זַא ,טַאהעג טנייפ ױזַא ךיז ייז ןעבָאה ךָאד ןוא
 רימ .ןעמָאנ ס'נערעדנַא םעד םענייא רַאפ ןענַאמרעד טרָאטעג
 ,ןעננוּבױרשַאּב ערעטייוו ערעזנוא ןיא ייז טימ ןענעגעגַאּב אמּתסמ ךָאנ ךיז ןעלעוו
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 ןעלטימ ןעּבעגעג רהיא טָאה םָאד .רעכאקעל ןעקַאּבעג ,תונותח

 טסואוועג טָאה סָאװ ,ןהוז רהיא ןעטלאהוצסיוא ןוא ןעּבעל םוצ

 ןיא םענייק טימ ,רעכמיּב ןוא רעכיּב ,רעכיּב -- ךאז ןייא רָאנ

 סע רעוו ןעטלעז .טרהעקעגנָא טינ עטייח ךיז טָאה טלעוו רעד

 ,טסואוועג ןעּבָאה עֶלַא רָאנ .ןעדער וצ םהיא טימ ןעוועג הכוז טָאה

 רעװ .ףעיט זיא עטייח ,םוטעמוא רָאלק זיא עטייח ,ןעק עטייח ןַא

 זיא ,ךיז ןענעגענַאּב וצ םהיא טימ היכז ַא לָאמַא טַאהעג טָאה סע

 ,עטייח .ףָאזָאליפ םענעטלַאהַאּכ םעד םִא ןופ טשאדרעּביא ןעוועג

 טכאמעג ,רעייפ טימ ןעטָאשעג רע םָאה ,טרערעצ ךיז טָאה רע זַא

 .טלעוו עצנאג יד ןעוועג ?טבמ ,ןעמעלַא ןופ ןוא ץלַא ןופ למ א

 ןייז .לֵאנ ןעוועג זיא רעטכעלעג ןייז .,לייפ ַא ןעוועג זיא גנוצ ;ייז

 םנעקעג ױזַא שורּפ רעד טָאה ןענַאװ ןופ .טפינ ןעוועג זיא ץיוו

 .תיבייא ףיוא שינעטער ַא ןוא דוס ַא טּביילּב סָאד ?טלעוװ יד

 "רַאפ ,ךייט ןיא ןעדָאּבענּפָא ךיז רע טָאה רעמוז ַא ןיא לָאמנייא

 ףיצנַאװצ ןוא ייווצ ןופ רוחּב א ,זָאלוקרעּבוט ןופ זיא ןוא ךיז טלהיק

 .ןעּברָאטשעג ,רהָאי

 -ָאלָאז לעמהרבַא ,טקַאדידָאטיױא-ףָאזָאליפ רעטייווצ רעד

 .רענעגרָאּבראפ ןייק טינ ,שורּפ ןייק טינ ןעוועג ןיוש זיא ,ןיקשוט

 עצרַאװש ענירעייפ טימ ,טענורּב רעסייה ַא ,רעכיליירפ ַא גנוי א

 ַא ךיוא ןיילַא ,רָאה עטלעזיירגעג-קראטש ,עצרַאװש טימ ,ןעניוא

 לעסיּב ַא ,ןהייצ עגידנעכַאל עסייוו םימ ,ּבַארַא ןייַא יו ,רעצרַאוװש

 תנייא ןייֵַא יו ,ךיז ןוהטנָא טַאהעג בעיל ,עמיטש ענירעזייה ַא

 ןוא ,ּפָאק ן'פיוא לעצימ ענדָאמ ַא ,ןעזיוה ענידלעטסעק ,רעדנעכ

 רעד ןיא טנעיילעגנָא .רענלאקגנעה ןעניד'משונמ א רעטניוו

 -סױא ףױא ענייה טנעקעג .קיױּפ ַא יװ ,ןעוועג ןיקשוטָאלָאז

 יעט ןוא סנעקיד טַאהעג רע טָאה בעיל רָאנ .נינעוו

 רענא ןא סם עט נאוורע ס ,טפיווס ,יירעק

 סָאד .טסירָאמוה ַא ןעוועג ךיוא ןייֿפַא זיא ןא .ןעכָאנָאג

 -ָאמוה ךס ַא ןעּבירשעג ךיז רַאפ טייהרעליטש טָאה רע ,טסייה

 טינ טלָאװעג טשינ הרוש עגיצנייא ןייק ןוא ,ןעכַאז עשיטסיר
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 ,תונורכז עגיזָאד יד ןיא תורוש עכילטע ןיא שטָאח ןערעוו וצ ןעבירשַאּב ןענעידרַאפ ןוא טריוט ןענעז עדייּב ,ןיקשוטָאלָאז ?עמחרבַא --- רערעדנַא רעד ,ןאמרעדור עטייח ןעסייהעג טָאה רענייא ,סענרעטסקע עטשרע ענילָאמַא יד ןופ ןעּפיט ייווצ .האצוה רעד ףיוא טינ רָאנ ןעּבָאה ייֵז ,ןירַא טעטיסרעווינוא ןיא ךיילג ןעטערטניירַא גָאס ןעגיטנייה שטָאח ןעוועג םיירג ,עיפָאזָאליפ ןוא ,עינָאלָאכיסּפ ןוא ,עירטעמ -ָאנָאגירט ןוא ,ערֹּבעגְלַא ןוא עידטעמָאעג ןעגנַאגעגכרוד ,שיכירג ןוא ןיטַאל ןעמוקעגייּב ,סרוק ןעצנַאנ ַא טכאמעגכרוד ,קנַאּב יד ןעשטעווק ןוא ןעציז רעייז טימ ,ןיילַא ןעּבָאה סָאװ ,עבלעוא ,ןעטקַאדידָאטױא .םירוחּב ,טדָאטש ןיא םידוחּב עטרעלסעגפיוא ,עטמהירַצּב ,עסיורג יד םורא ךיז טרַאש .רעטנעּפס ,לסָאּב ,ןיווראד טנעיול .,רעכיּב עּבָארג םייהַא טגָארט .קעטָאילּביּב -טדָאטש רעד ןיא ךיז טּביירשרַאפ רע ,סעקינ'הרבח-עסייוו עגירעהירפ יד ןופ םענייק טימ טפאש'רבח ןייק רחעמ טינ טכוז רע ,ךילָאס טרעוו רע ןוא .רעכעה ּפָאק ַא טימ ןעגיוא יד ןיא ןוילַא ךיז ייּב סיױא-טסּכַאװ רע ןוא ,לָאערַא ןערעדנוזַאּב 8 טימ םורָא םהיא טלעגניר עמ ןוא - -,ןוַאלסַאיערעּפ ןיא ןעמ טסעומש יױזַא
 עדמערפ ףיוא עקרעוורַאס א ןערָאװעג זיא ,רעטומ ס'עטייח ,הנמלַא יד בייוו ןייז ןוא ,טסוה-ַאמטסַא ןייא ןופ ןעּברָאטשעג זיא דמלמ רעד דוד-השמ .ןעקַאּב עקכוּפ עטיור טימ שטַאגנוי רענעש א ,רעגינייּבטיירּב א ,רעטנוזעג ַא רוחַּב א ןעוועג זיא סָאד .ןועמש רעדורּב ןעווילשידַאי ,ןעסַאלּב ןייז ןיא ןעטַארעג ןעוועג טינרָאג זיא עטייח .,ל?וש-רעניּבַאר רעד ןיא רימָאטישז ןייק טקישענקעװַא ןוא ךיטסַאנָאמ ןופ טעװעטַארעגסױרַא םהיא טָאה טדָאטש יד רָאנ יז ןע'דרמש ייּב ןעטלאהעג טָאה סָאװ ,ןַאמרעדור ןועמש ןוֿפ רעדורּב א ןוא ,עיפַארגַאיּב רעד ןופ לייט ןעטשרע ם'ניא ןעּבירשַאּב זיא רעכלעוו ,ןַאמרעדור דוד-השמ דמלמ םעד ןופ ןהֹוז ַא ןעוועג ןיא סָאד .ןעשטנעמ ןופ ןוא טלעוװ רעד ןופ .טרעדנוזענּפָא ,סיורש טדָאטש רעד רעטניה סטייוו ןעסעזעג זיא ןַאמרעדור עטייח
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 "רעדעיוו ַא טימ עקשיש ַא ּפָארַא-טלַאפ סע .ךיור םעניד ַא ןיא

 יףושיּכ ַא ןופ יוװ ףיוא ךיז ןעּפַאה ערייּב ,לוק

 ? םייהַא ןערהָאפ טייצ ---

 .םייהַא ןערהָאפ טייצ ---

 עצנַאג סָאד ךרודיטנַאּפש עמ ןוא .ףיוא ךיז טּביױה עמ ןוא

 עמ .עקשזעטס עלָאמש ,עמורק ענעטערטעגסיוא ןייֵא ךרוד דלעפ

 ,שייױג ַא ) לעדעיל ַא טגניז עמ ןוא לעפיש ןיא ןיירַא ךיז טצעז

 "עג ןעלָאמש ן'רעּביא ךיז טשטילנ עמ ןוא ,(שידיא ןייק טינ

 עמ זַא ןוא .טערעשטָא ןעלעג םעד ײּברַאפ ,לעכייט ןעטהערד

 ןעגיוא יד ,ןעמַאלפ ןעקַאּב יד .,רעטסניפ ןיוש זיא ,םייהַא טמוק

 טפיוקעג גידנעהעג טָאה עמ .סיורנ זיא טיטעּפַא רעד .,ןעצנַאלג

 ,עשירפ ייווצ טימ ,( ןָאלעמרעסַאוװ ,זוּברַא ) ןעוַאק ןעסיז ַא

 ,ערעשטעוו ַא טעװַארּפ עמ ןוא .ןעלעזנַארפ עמערַאװ ךָאנ ,עכייוו

 ןוא םורָאװ ַא ןהֶא רָאנ ךיז טכַא5 סע ןוא .ךיליירפ זיא ןעמ ןוא

 יי .ןיז ַא ןהֶא

 ךיילג ןענעז עדייּב זַא ,ןעניימ טנָאקעג טָאה רעגיטייז רעד

 טלחעפ סָאװ ,רעדניק עטנוזעג ,עגנוי --- ךילקילג ךיילג ,ןעדעירפוצ

 ןעוועג ( ילא ) ייז ןופ רענייא רָאנ רעּבָא זיא ןיירַא ךוּת ןיא ? ייז

 טלהיפעג ךיז טָאה ( םולש ) רעטייווצ רעד .רעכילקילג ַא תמאּב

 לעקיטש גיצנייא ןייז .געוו ןעגיטכיר ן'פיוא טינ ,ןעכָארּבעגנָא

 טימ ןעגנולקעג טָאה טדָאטש יד סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא טסיירט

 ןוא ך"נּת ןענעק ןייז טימ ןוא שרדמ-תיּב ןיא ןענאז-הרטפה ןייז

 רַאפ סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא ץּלַא ,ןעּביירש ןייז טימ ןוא שיאערּבעה

 יו .טכַאדעג םהיא רַאפ טינ ,דוס ַא סָאד זיא ילא רבח ןייז

 ? הצילמ ? שדוק-ןוש5 ? ןעּביירש שידיא ַאזַא ן'ילא וצ טמוק

 ןיא רָאלק ,לעדנהוז סע'שטיװָאניּבַאר םוחנ ,רע רָאנ זיא ףיורעד

 ַא ."דינמה, םעד טנעייפ .,רעסאוו ַא יװ ,ךעלכיּב-הלּכשה עלַא

 רָאנ ."דינמה, ןיא טינ ךָאנ טּביירש ןײלַא רע סָאװ ,רעדנואוו

 רע טּביירש רשפא ?טינ טּביירש רע זַא ,ןעמ טסייוװ ןענַאװ ןופ

 ...+ ןעמָאנ ןעטלעטשרַאפ א רעטנוא
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 םכולע-םולש

 ,סױרַא טרָאטש רעד רעטניה ,טייוו ןערהָאפעגרעּבירַא ןוא ֿפעפיש ַא ןעגנוד -עג ,ךייט םוצ קעװַא ןעמ זיא ,ןערהָאי עטוג יד ןיא ,לָאמא יֹוו ןוא .טדָאטש רעצנַאג רעד ןופ ןעטעּפשּפָא ןוא ןעכַאל וצ ףיוא -- רהעמ ךָאנ ןוא ,ןעדער וצ ףיוא הָאטש גונעג טאהעג ןעּבָאה

 .האנה טָאה עמ ןוא ךיז טהעטשרַאפ עמ ןוא ךיז ןעמ טרעה ךָאד ןוא -- טימ רעטכער רעד ןיא ערעדנַא סָאד סנייא רעּביא ךיז ןעגָאלש ,ןעכַאל עדייּב ,ןעדער םענייאניא עדייּב סָאװ ,ץנוק רהעמ ךָאנ ןוא .שינעהעשעג עכילטיא ,שינעגעג -אּב עדעי ,קורדנייא רעדעי ןעּבעגעגרעּביא טרעוו סע .לעקערּב ןייק ,טייקגיניילק ןייק ךרוד טינ טזָאל עמ ,ךיז ןעדיישעצ רעייז ןופ רהָאי עּבלַאה עטשרע סָאד טכאמעגכרוד סָאה רעדעי סָאװ ,גנידסלַא ערעדנַא סָאד סנייא ךיז טלהעצרעד עמ ןוא ,ןעהור פעסיב ַא קעװַא ךיז ןעצעז ןוא ךלַאו ןיא םיוּב ןעטקַאהעגסױוא ןייַא ּפָא-ןעכוז םירבח יד .גיּפמוז ןוא טכייפ זיא דרע יד .דרע רעד ףיוא ךיז ןעהיצסיוא ןופ טייצ יד קעװַא ,לעדלעוו סָאד זיא ךילטיור ,רעטיש ןוא פעג ןיוש זיא רע רָאנ .עטָאלּב רעד ןיא ךָאנ טהעטש טערעשטָא רעד .סעקטירַאגרַאמ עטיור ןוא עסייוו יד ןופ רכז ןייק ןיוש ָאטשינ .ןירג רהעמ טינ ןיוש זיא ךלעפ סָאד רָאנ .ןעטערטעגניירַא טינ ךָאנ טָאה טלעק יד ,רעמוז ףוס
 . .חטילש ןייק טָאה ,רבח רעטסעּב רעד ןייז געמ סע ,רערעדנַא ןייק ואוו ,?עטלעװ ןעגייא ןייז ,?אעדיא ןייז ,ןעקנַאדעג ענייז ךיז טָאה רענייא רעדעי ,ןעצנַאגניא טינ ,ןעצנַאגניא םינ ,ןיינ .ןעצנַאגניא טינ רָאנ ,ץלא ןערעדנַא םעד רענייא סיױרַא-טנָאז עמ .ןערחעג ךיז טָאה עמ .םירבח עטנעהָאנ יקַאט זיא ןעמ ,ןעקנַאדעג ענייז טימ ןיײלַא טּביילּב ,ןירַא המשנ רעד ןיא ךיז וצ ןיירַא-טקוק ,ךיז טפעיטרַאֿפ רעדעי .ןעגיושנַא ןעמ טרעוו ךָאנרעד
 טליהעגנויא יו ,ןעניוצרַאפ טרעוו דלַאװו רעד ךיז טצעז ןוז יה .נָאט רעד ןעשָאלעגסיוא ,ךילבלהיק יוװ ןערעוו ןָא-טּביוה סע
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 טּפַאחעגפיוא ךיז טָאה ,טזָאלענקעװַא טָאה רע סָאװ ,גרַאװגנוי סָאד

 זיא ןײלַא ןוא .ןעסּכַאװעגרעטנוא לעסיב ַא זיא ןוא סיפ יד ףיוא

 ןערָאװעג ,ןעטּכַאװעגסױא ךיוא ,טרעכיזרַאפ םהיא טָאה עמ יװ ,רע

 ןוא גידנעקאשט טדיילקעגסיוא ךיז רע טָאה וצרעד ."רעשענעמ ,

 ןעסַאצּפָא ,ךיש יד ןיא סעּפירקס ןייק טעװעלַאשזעג טינ ,גידנעקאנק

 עלעקער ַא .עדָאמ רעד ךָאנ -- עגנַאל ןוא עטיירּב ןעזיוה ,עכיוה

 .ךילּבלעג לעסיּב ַא ,םלעה א ,סכייוו ַא לעשילעּפַאק ַא ,ץרוק ַא

 ַאלַא ,ּפָארַא טמעקרַאפ ןוא ,טעָאּפ השעמ ,עגנַאֿכ טזָאלרַאפ רָאה יד

 ,לָאנָאנ

 רעכלעוו ,ילא רבח ןייז ןעהעזענסיוא טָאה שרעדנא ץנַאנ

 ,םײהַא בוט-םוי ףיוא ןערהָאפ וצ ןעמוקעגנ סָאװ-רָאנ ךיוא זיא

 ץרוק ַא ןופ ןענַאטשַאּב זיא םרָאפינוא ןייז .רימָאטישז ןופ

 עצרוק .ףױרַא זיּב ,עקרושזוט ַא יװ ,טעיליּפשרַאפ ,לעקיטייוו

 ןוא ,קעשַאד ןעטיירּב ַא טימ טעקשַאק רעיולּב ַא ,ןעזיוה עלָאמש

 יד ,טלעטשעגסױרַא טסורּב יד .טַאדלָאס ַא יו ,ןערױשעגּפָא

 -נָא טינ טַאז רָאנ ךיז ןָאק רע --- ךיליירפ ןעגיוא יד ,סייוו ןהייצ

 ,ךרודטהעג עמ  טוטיטסניא ןיא זיא סע טוג יו ,ןעלהעצרעד

 ,רוטַארעטיל עשיסור טנעייל עמ ,קיטַאמעטַאמ ערעכעה ,רע טגָאז

 : רעסעמ ץיּפש ן'פיוא --- שידיא ןוא ,עקיטסאנמינ טנערעק עמ

 ןוא --- םדָא-ייח לעקיטש ַא ,קוסּפ לעטיּפַאק ַא ,שמוח השרּפ ַא

 ? טוטיטסניא-רערהעל ם'נופ הרות עצנַאג יד זיא סָאד טָא , ,גיטראפ

 יב בר ַא ?רערהעל רעשידיא ַא ןייז סע טעו ילא רעד טָא

 .- ? ןעדיא

 רבח ןייז סָאװ ,םעד ןופ טשַאררעּביא ןעוועג רע זיא ךיוא

 רערימָאטישז ןעשידיא םעד ןופ ןערהיפ וצ טכַארּבעג טָאה ילא

 ןוא ,רעדעיל עשיסור טימ קַאּפ ןעצנַאג א טוטיטסניא-רערהעפ

 וצ ןעמוקעג סָאד טלָאװ רע יװ ךיילג .שידיא ַא סנייא טשינ

 טָאה סָאד .עירָאנימעס רעשייונ ַא ןופ ,"עסרוּב , ַא ןופ ןערהאפ

 סָאװ ,םירבח עּבלעז יד ןעּביילּב ןעלָאז ייז ,טדָאשעג טינ רעּבָא

 ערייּב .ןעייווצניא םוטעמוא  ,םענייאניא גידנעטש .ןעוועגנ
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 םייח רעד ןיא רעדעיוו
 ןיא טביירש רע זַא ,טדָאטש ןיא טסעומש עמ -- ,ילא רבח ןייז םימ רעדעיוװ דיז טנעגעגַאב רע -- .םיהַא ןערהעקקירוצ ןופ טייקסיז יד
 יד ןופ ןעּפיט ייווצ --- .רעסנעּפס ןוא ?קַאב ,ןיווראד -- ."דיגמח,

 ."סענרעטסקע, עטשרע ענילָאמא

 ,טלעוו רעד ףיוא רענערָאבעגייג ,רענעטיּבעגרעּביא ןייא ךיז טלהיפ עמ .רעייט ןוא בעיל ױזַא לָאמ ייווצ טרעוו גנידסלַא ,ןח רעדנַא ןייֵא ,םינּפ רעדנַא ןייֵא טמוקַאּב ךֶאְו עדעי .ןיירַא םסענ עשימייה סָאד ןיא ,םייהַא קירוצ ךיז ןערהעקמוא ךאנרעד ןוא דמערפ רעד ןיא לעסיּב ַא ןערעגלַאו ךיז ,ןעזָאלקעװַא ךיז טייצ עצרוק א ףיוא שטָאח ןעמ לָאז ,םייה יד ןעצַאשּפָא ןוא ןענעק ליוו עמ זַא ."םייה , טרָאװ סָאד יו ,ןעצרַאה םוצ ױזַא טינ טדער טרָאװ ןייק ."עמַאמ , ןעמָאנ רעד יו ,ןעש יו טינ טגנילק ןעמָאנ ןייק

 רךָאנ .טנַאקעג טָאה רע טייוו יז ,ךילטניירפ ןעוועג ןעמעלט וצ ןיא רע ןוא ,טסירגעג ךילטניירפ םהיא ןעּבָאה ייז ,ןעטיּבעגרעּביא סאוו-גיצניוו ךיז ןעּבָאה ,טנענעגַאּב טָאה רע סאו ,ןעשטנעמ יד .רעטרע ערעייז ףיוא רענטרעג ןוא ןעפיוה ןוא רעזייח עלַא ןענופעג ,ןעסַאג עלא ןעטסָאמענסיוא .,ןערעיצַאּפש טרָאטש רעד רעּביא טזאלעג ןעטשרע םעלא םוצ ךיז רע טָאה ,םייהַא חנשה-שאר ףיֹוא ןעמוקעג זיא רע זַא ,סעטכישעג עגיזָאד יד ןופ דלעה רעד
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 "מורַא ךיז וליפא טַאהעג ארומ ,םייהַא לעטדעטש םענעטלָאשרַאפ

 ןייק רהעמ רעדניק-סדניק ןוא רעדניק טגָאזרַאפ ,קירוצ ןעקוק

 יַאּב טָאה רע .ןעּבעג טינ ךעלטדעטש עניילק יד ןיא ןעדנוטש

 .ןעּבעל ןיא ערעירַאק רעדנַא ןייֵא ךיז ןעכוז וצ ןעסָאלש
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 ומולע-םולש

 "? ענעשעק ןיא טלעגניילק סיּפע ךייא יב ןעניפ -ענ טינ ךיז טעװ, ...ןייֹרַא קרַאמ ןיא סעקיּפָאק עכילטע ןעּבָאה דניצַא דָארג ףרַאדַאּב יז ,ןירמז-ילּכ יד עכימהרבַא ,ּבייוו ןייז ךִיוא ענעגייא סָאד ."לע'דסח-תולימג ַא םהיא ייּב רע טעּב ,סנעשָארג ךָאּפ ַא ןיא ךייר זיא רערהעל רעד ּביוא רָאנ, ,טלעג ןעמענ ,קיזומ עכילטעג יד יו ,ךאז עגילייה אזא רַאפ לָאז סָאװ ,שטנעמ ַאזַא טינ ןיא רמז-ילּכ רעד םהרבַא .טינרָאג רע טָאה טלהָאצעג ,ןעלעיּפש -לערעיפ טנערהעלעג םהיא טָאה ןיילַא ָארטסעַאמ רעד ,רעסַאװ ןיא שיפ א יו ,טלהיפעג ךיז רע טָאה טרָאד ,ווַאלסַאיערעּפ ןופ רערהעל רענרעדָאמ רער טפאחעגניירַא סָאד ךיז טָאה ןיחַש .רעטסעקרָא רענעטלעז ַא -- ןעטנעמורטסניא ײלרעלַא ףיוא רעק | .יזומ עטנעכייצעגסיוא עֶלַא .ןעטנַאלַאט ענערָאּבעג טימ עֶלַא ןוא ,ערטסַאילַאה עצנַאג 8 ייז ייּב ןעוועג ןיא סע .ןעהעזרַאפ טינ
 םעד ןופ ןעפָאלטנַא זיא ןוא ןמז םעד ןעגיוצרעד םיוק טָאה רע ,ץרוק ,דנַאטשרַאֿפ רעטנוזעג רעד טנייווש ,ץנערוקנָאק םוא ךיז טלעדנַאה סע ואוו ,טרָאד ,ןעגערפ טינ ןעמ ףרַאד סָאד -- ? ייּפש רעד טיײטַאּב סָאװ 3 רעדניק עניילק טימ ןוהט וצ סָאד טָאה סָאװ ןוא 4 טיילעמערַא טימ סָאד זיא תוישרּפה-תוכימס ַא רַאפ סָאװ ..סיוא-ןעייּפש ,ןערעה סָאװ ,יד ןוא ,ףױרַא ןעגיוא יד טצנַאלג -רַאפ ןוא םינּפ םורפ ַא טכַאמ ,טלהעצרעד סָאװ ,רעד ,..ןעברַאטש רעדניק עניילק ןוא רעגנוה ןוֿפ .סיוא-ןעהעג טיילעמערָא סָאװ ,ןָא טינ ייז טהעג סע ! טבעלעג יח זיא'ס -- ןעצנַאט יז ןוא ןעלעיּפש רמזדילּכ יד ,סעקנַאילוה טכַאנ עלַא טרָאד טעװַארּפ עמ זַא ןוא ,ןירמז-ילּכ רעד קעװַא רע טיג ,טנעידראפ רערהעל רעווַאלסַאי -ערעּפ רעד סָאװ ,ץלַא זַא ,טרָאטש רעצנַאג רעד רעּביא טקיוּפעצ ןעּבָאה ייז .,?עדניזעג ןעצנַאג ן'טימ ןירמז-ילּכ רעד טימ רמז-ילּכ םעד ןוא םהחיא ,ץומש טימ ןעפרַאװַאּב ,ןעדערַאּב םהיא ןעלָאז ייז ,סרערהעל יד ןעטנערוקנָאק ענייז רַאפ גונעג ןיא סָאד ןוא --- רענעגייא ןייַא ,תיּברּב א ,רעשימייה ַא טרָאד רע טרעוו ױזַא ןוא .ןעניפעג דימּת ךיז טעוו טלעגניילק זַא ,ךיז טהעטשרַאפ
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 א יװ ןעוועג זיא ,וועשטשישזר ןיא טכַארּברַאפ טָאה רע סָאז

 זיא רע ואוו ,זיוה עגיצנייא סָאד .םולח רעזייּב ַא יוװ ,רַאמשִאז

 ייּב ןעוועג זיא ,ןעשטנעמ ןעשיווצ ךיז טלהיפעג ןוא ןעמוקעגניידג

 ּפיט ַא זיא סָאד --- רמז-ילּכ רעד םהרבא .רמז-ילּכ םעד םהרבג

 -ַאּב טנעידרַאפ סָאװ ,ָארטסעַאמ רע'תמא ןייַא ,טסיטרַא ןייא ןוג

 .ןערעוו וצ ןעּבירש

 ,םינּפ טיירּב גיכעלייק ַא טימ ,רעטיירּב 6 ,שטנעמ רעכיוה א

 "עג עגנאל עצרַאװש ,ןעמערּב עטכידעג ,ךעלעגיוא עניילק טימ

 זַא ,יװַא .ענעסּכַאװַאּב ,עּבָארג ,עטיירב סנעה .רָאה עטלעזיידנ

 ,לעדעיפ ַא יו טינ ןעהעזעגסיוא םנעה ענייז ןיא טָאה לעדעיפ יד

 םינ רע טָאה ןעטָאנ ןייק ,לעכלעיפש א ,עלעדעיפ ַא יװ רָאנ

 .סעיציזַאּפמָאק ענענייא ענייז טָאהעג רע טָאה ךָאד ןוא ,טנעקעג

 שממ טנַאקעג טָאה עמ ןַא ,ױזַא טלעיּפשעג רע טָאה ןעלעיּפש ןוא

 .וינעּפמעטס ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד .טנעה ענייז רעטנוא ןהענסיוא

 זיא ןעּבעל ןיא .וינעּפמעטס ןופ רעכעה ּפָאק ַא טימ רשפא ןוא

 עשיטעֶאּפ ַא .ןױשרַאּפ רענדָאמ ַא .וינעּפמעטס ַא ןעוועג ךיוא רע

 ...ךעלדיימ ןוא ךעּבייוו ענעש ןופ רעּבָאהּבעיל רעסיורג ַא ןוא רוטאנ

 יו ,קַאלש ַאזַא טינ -- ּבייוו ַא טאהעג רע טָאה רעּבָא ראפרעד

 זיא ,ןירמז-ילּב יד עכימהרבַא ,ּבייוו ןייז ,הּברדַא .ס'וינעּפמעטס

 ַא ןוא ענעש ַא ,עסיורג ַא ,עכיוה ַא .רע יו ױזַא טקנוּפ ןעוועג

 םנָאקעג רהיא ןופ טָאה עמ .טיירּב וצ לעקיב ַא ןיוש .עטיירּב

 יו ןעוועג יז זיא רעטקַארַאכ ן'טימ ךיוא רעּביײװ יירד ןעכַאמ

 טינ לָאמנייק ןענעז עדייּב .ןַאס רהיא רעסַאו ןעּפָארט ייווצ

 ,טכַאלעג גידנעטש ,טנעלעגביוא ,ךיליירפ דימּת ,טנערענפיוא ןעוועג

 ןעוועג זיא .ןעּבעל טוג ,ןעקנירט טו ,ןעסע טוג טאהעג בעיל ןוא

 ,עטסנעש סָאד ןוא עטסעּב סָאד טפיוקעגנייַא ןעמ טָאה --- סָאװ ראט

 רעד ףיוא ןהייצ יד ןעּפרָאװרַאפ ןעמ טָאה -- ןעוועג טינ זיא

 ,לעטסנעידרַאפ ַא ןעקישוצ טעוו םָאנ זיּב טרַאװעג ןוא עצילַאּפ

 ,רעטנוא-ּבעל ַא ןעּבעג טעװ עמ ןוא גנירעה א ןעליוק ןעמ טעוו

 ךיוא טָאג ייז טָאה רעדניק טימ .ןעטָאּבעג טָאה טָאג יװ ױזַא
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 | .יינש רעגירהָאיַאראפ רעד יו ,ןָא רהיא טהעג סָאד --- ןעפָאלשעג טינ טכַאנ עצנַאג ַא זיא רערהעל רעד סָאװ ,סָאד רָאנ !ךעלעדנייּב ס'דניק ץ'רַאפ ןייז לָאז רהיא -- דניק סָאד טעּבולַאהעג ,תוללק עטדיוט טימ ץַאק יד ןעטלָאשעג יז טָאה ,על'הפוע ם'נופ רעטומ רעד טלהעצרעד סָאד טָאה רע זַא ,ןעגרָאמ ףיוא  .ןערָאװעג ןעפָאלשנַא ןוא טגיהורַאּב ךיז ,ןעיירש טרעהעג -םיוא ,סָאד טנעיװ עמ זַא ,טלהיפרעד ,על'הפוע סָאד טָאה רעּבָא רַאפרעד  .יז אטינ ןוא --- לעגעיו ןופ סױרַא-גנורּפש ַא ןעּבעגעג ןוא ןעּביוהעגפיוא ץַאק יד ךיז טָאה ױזַא ,לענעיוו םוצ .טרהירעג -וצ רָאנ ךיז טָאה רָאטיטעּפער רעד .טציא ךיוא ןעוועג זיא יוִזַא .ןעניוא יד ןעגיצנייא ןעדעי ןעּפַארדסױא ןעוועג טיירג ,ןעגנורּפשעג
 ןוא טסעק ןעגנידנַא טזומעג ךיז רערהעל רעד טָאה ,טלעװ רעד ףיוא ןעּבעל וצ ױזַא טינ תילכּת ןייק זיא'ס זַא ,ןעהעזעגנייַא =

 ןעדיא ןעוועג ןענעז סָאד .סרערהעל יד ןעטנערוקנָאק ענייז ןופ ןחעטשוצסיוא ןעמוקעגסיוא םהיא זיא'ס סָאװ ,סעגירטניא יד ןעגעקַא דלָאנ ןעוועג ןענעז ןעגיטהעוו ןוא תורצ ,םירוסי עלַא יד רָאנ ,ןעטייק'סואימ ערעדנַא ןוא סערושטש ,זיימ עגידנעפיול ,ןעצנַאװ עגידנעסייּב ,סענַאקַארַאט ענעסעגעגנייַא ,סעט'תיּבה-לעּב עזייּב ןופ הרדס א .תוינערוּפ ,קעלש ,תורצ יײלרעלַא ןופ עהייר עצנַאג א םהיא רַאפ ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה ַאד ןוא ,ןעסיומש יד טימ ןענעגעזעג ךיז סנעטײצַאּב ןוא ץַאלּט דעדנַא ןייא ןיא ריטראווק
 ץיגרע ןַאהרַאפ זיא'ס ואוו .ווַאלסַאיערעּפ ןופ רערהעל םעיינ םעד ןענעס ףמַאק ַא -- םענייאניא עֶלַא ןוא ץנערוקנָאק עגיד'ארומ ַא ךיז ןעשיווצ טרהיפעג ןעּבָאה סָאװ ,סרעּביירש עשלעדיימ ,םידמלמ
 ,בננ א ,טסילַאנימירק ַא ןעוועג  סָאד זיא --- יז וצ ךיז ןערעהוצ ,ןעפרָאװעגּפױרַא םהיא ףיוא ןעמ טָאה -- טלעוו רעד ףיוא ץומש א
 םָאז רע ןוא ,ןהעגקעווַא ןיוש לָאז --- רעמוז רעד --- ןמז רעד ,טָאג ןעטעּבעג טָאה רע זַא ,סעקטָאילּפ עכלעזַא םיּתּב-ילעב יד ןוא םהיא ןעשיווצ טרחיפעגנָא ןעּבָאה יז ,טרָאק רעד ןיא סָאװ ,ןלזג ַא
 ,טיוצ עצנַאנ יד .ןעּבעל ן'טימ ןעטרָאד ןוֿפ ןעפיולטנא ןענַאק
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 ןענַאטשעגפױא זיא ןעמ ןעכלעוו ןופ ,ןעטסַאק םענרעזייא ןייַא ףיוא

 ןעגרָאמרעּביא ףיוא ,ןעקַאנ ןוא זלַאה ַא ןהֶא ,רענעכָארּבעצ ַא

 טימ עקנַארַאט רעטכַאקעג ַא ןופ ןענַאטשַאב סעמערַאװו רעד זיא

 ףיוא ץרַאה סָאד טנערּבעגסיוא םעדכַאנ טָאה סָאװ ,לעפָאטרַאק

 ַא רַאנ ,ןעּבעגעג טינ ןעמ טָאה ערעשטעוו ןיק .ןע'שלח וצ

 ףיוא רערהעל םעד ןעמ טָאה טנעלאּב ןוא ,טיורּב טימ ייט לעזעלג

 םָאה עמ .ןעסיומש עטכַאמעגסיוא ףיוא טעּבעגסיױא ,דרע רעד

 םעד ןעגָארטרעּבירַא לָאז עמ ,ןעזייַא ןופ רעקרַאטש ןייז טפרַאדַאּב

 טעקַאיװַאקעג טכַאנ עצנַאג א טָאה וצרעד .ןעסיומש יד ןופ חיר

 טזָאלעג טינ ,ךעלעקשיק יר ןעסירעג ךיז ,עלעגעיוו ןיא דניק ַא

 -רַאפ ,טעדַאשטעג ןוא טרעכיורעג טָאה לעּפמעל ןיילק ַא .ןעפַאלש

 וצ טרעהענפיוא טינ טָאה על'הפוע סָאד ןוא- ,ּפָאק םעד טקאה

 ! תונמחר ס'טָאג ַא ןעוועג זיא'ס --- ןעװעדלַאװג וצ ןוא ןעיירש

 יַאס ןיוש רע טעװ ןעפָאלש זַא ,ןעהעזעג טָאה רָאטיטעּפער רעד

 ןעגנַאגעגוצ ,ןעסיומש יד ןופ ןענַאטשענפױא רע ןיא ,טינ יאסייוו

 זַא ,סיוא ךיז טזָאל ,סָאד טעיירש סָאװ ,ןוהט קוק ַא דניק םוצ

 ךיז טָאה ,עלעגעיוו ןיא דניק םוצ ןעּבױלקרַאֿפ ךיז טָאה ץַאק יד

 -טכַאנ טכַאמעג ךיז ,ןעטרָאגנייװ ןיא ןעטַאט ם'ייּב יו ,טנעלעצ

 סָאװ :עוװיטַאנרעטלַא ןייֵא ןעוועג זיא רערהעכ ן'רַאפ ,רעגעכ

 רעד ףיוא תונמחר ַא -- ?ץַאק יד ןעפרַאװסױרַא ? ןעמ טוחט

 סָאד טעיירש -- ? ץַאק יד ןעזָאלרעּביא .םייח-ילעּב רעצ .ץַאק

 ןייֵא ךיז טיג םכח ַא גנוי א ) האצמה ַא ףיֹוא רע טלַאפ ,דניק

 ןיילַא ץַאק יד טעװ ,דניק סָאד ןעגעיוו ןעמענ טעװ רע :( הצע

 רעד ןיא םהיא ייּב ,קיטקַארּפ רעד ןופ רע טסייוו סָאד .,קעווא

 עלַא ןעהעז וצ ןעמוקעגסיוא םהיא זיא ,רדח ןיא ךיוא יו ,םייה

 םוצ דניק ןיילק ַא טגעלעגקעװַא טָאה עמ רערייא .סכלעזַא לָאמ

 לָאז עמ ,הלונס ַא ןעוועג ןזיא ,עלעגעיוו יינ ַא ןיא לָאמ ןעטשרע

 ץַאק ןייק רעּבָא טָאה .ץַאק יד עלעגעיוו ןיא ןענעיווסיוא רעהירפ

 -נירַא יז ןעמ טָאה םיוק .,ןפוא םושּב ןעגעיוו ךיז טזָאלענ טינ

 -םיוא יז זיא ױזַא --- רהיר ןייא ןעּבעגעג ןוא לעגעיוװ ןיא טנעלעג
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 ! רַאװַאמַאס םעד לעטס ! לעדנייס-ענייס ! פעדנייס-ענייס ---
 ! טסענ ןעּבָאה רימ

 -י
 ,הדועס רעגיכלימ רעד וצ תועובש רָאנ ןעניגרַאפ ךיז ןָאק דיא ַא סָאװ ,עכלעזַא ,סקעּבעגרעטוּפ ןוא ,ךלימ ןוא ,עירָאקיצ ןוא ,עװַאק ןוא ,ייט ,רעזעלג ,רַאװָאמַאס א ןערָאװעג ןעפַאשַאּב זיא ךינ

 טביולק .-- ןעלדנַאמ טימ ךיוי ,זייר טםימ ךיוי ,ןעשקָאל טימ ךיוי .ענעקאבעג שיפ ,עטלענערּפעג שיפ ,עטליפעג שיפ .ךלמה ריִּכ --- ןערָאװעג טיירנענוצ זיא סעמערַאװ א ןוא .טעּפמיק ַא וצ רעדָא
 יֿפרעלַא --- טינ ןעמ טסעומש ןעשיילפ .טליוו רחיא סָאװ סיוא ךייא
 -ַאמַאס םעד -- ךָאנרעד .יײלרעייװצ ןעסעמיצ וליפא ןוא ,ןעטרָאס
 .סנייא ץלַא זיא ייז רַאפ זַא ,טרעפטנעעג ןעדיײשַאּב ןעּבָאה טסעג יד ? "סעקינסַאק , רעדָא סעקינערַאװ ,ךעלּפערק --- םילכאמ עניכלימ ןופ בעיל רעסעּב יז ןעּבָאה סָאװ :טסעג יד ייּב ןעגערפכָאנ ןעמונעג ךיז תיּבה-לעב רעד טָאה ,ערעשטעוו וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא .ןעסטכעסייּברַאפ ,סטכַאמעגנייא ,ייט רעדעיױו .רַאװ
 טימ רעדעיוו ןעסיּברַאפ ןוא עװוַאק טימ ןעקנורטרַאפ ,םילכאמ עטנעכערענסיוא יירד עלַא שיט םוצ טגנַאלרעד ןעמ טָאה יאדוא
 ךערעדנַא רעד היוא --- ןהוז םעד ,עּפַאנַאק רענעטעמאס א ףיוא לָאז ןיא טנעלַאּב ןעמ טָאה רעטָאפ םעד ,ןעסטכַאמעגנייַא ײלרעלַא
 טימ טנערהעלעג ראפרעד ןוא ,ריטרַאווק ןוא טסעק ףיוא ןעסיומש יד ןופ ןעדיא ם"ייּב ןעּבילּבעג זיא ןהוז רעד ןוא ,םייהַא ןערהַָאפעג -קעװַא זיא ןוא טנעגעזענּפָא עטַאט רעד ךיז טָאה ןעגרָאמ ףיוא ,ץנירפ א טימ ךלמ ַא רַאפ טעּב עמ יו ,טעּבעגסיױוא ,עּפַאנַאק
 ,רעדניק ענייז

 ךָאנ ,עּפַאנַאק רענעטעמצאס . ןייק ףיוא םינ ןוא לָאז ןיא טינ ןיוש טסַאג םעד ןעמ טָאה טגעלַאּב .בורל טיורּב .טיורּב טימ רעטוּפ ןוא זעק ?עקיטש א ןופ יז זיא ןענַאטשַאּב רָאנ ,עניבלימ 8 ךיוא ערעשטעוו יד .גיטרַאפ ןוא --- שיילפ לעקיטש ַא ,ךיוי טימ עשַאק עכילנייוועג ַא .רעטשרע רעד יו ,קאנק ַאזַא ןוא קיש ַאזַא טימ טינ ןיוש ןעוועג סעמערַאװ רעד זיא נָאט ןערעדנַא םעד ףיוא
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 סע .רעטכעלעג ןערעסערג ַא ךָאנ ןעפורעגנסיױרַא טָאה סָאד

 .טכַאלעג ךיוא טָאה ןיילַא רע ןוא ,ןיילק ןוא סיורג טכַאלעג ןעּבָאה

 זַא ,ןעפלָאהעגטימ ךס ַא טָאה ןעסיומש יד ןופ דיא רעד טָא

 ןייז ןעזָאלרַאפ לָאז ןעגנוּבײרשַאּב עגיזָאד יד ןופ רעסַאפרַאפ רעד

 ןעכוז ןיירַא טלעוו רעד ןיא ןעזָאלקעװַא ךיז ןוא טדָאטש-סטרובעג

 ,עקירעמַא ןייק ,הלילח ,טינ ךיז רע טָאה טזָאלעגקעװַא ןוא ,קילנ

 ןייק ,סערָא ןייק וליפא טינ ןוא ,זירַאּפ ןייק רעדָא ,ןָאדנָאל ןייק

 ,ווַאלסַאיערעּפ ןופ טייוו טשינ רָאג רָאנ ,וועיק ןייק רעדָא ,ָאשראוו

 .( עינרעּבוג רעוועיק ) וועשטשישזר ןייק ,עלעטדעטש ןיילק ַא ןיא

 ןֹופ דיא רעד טגָאזעג םָאה ױזַא --- וועשטשישזר ןיא םהיא ייב

 ןהוז רעייֵַא טעװ עמ .סרערהעל ןייק ָאטינ זיא -- ןעסיומש יד

 ןוא טניירפ ענייז ,רעדניק טָאה ןייֿפַא רע ! ןעטלינּפָא ןעטרָאד

 סרערהעל ןייק ןוא ,ןענרעל ןעליוו סָאװ ,רעדניק ןעּבָאה עטנַאקַאּב

 "! ברַאטש ןוא סיוא ךיז היצ שטָאח ,ָאטינ זיא

 ,ןייז רימ ייּב טעװ ןהוז רעייַא זַא ,תונמאנּב ,רימ טּביױלג ---

 ...! גיוא ם'נופ לעּפַאצרַאװפ סָאד ,רענעגייא ןייֵא יו

 םעד יא ,רעטָאפ םעד יא ןעּבעגעגניירַא טָאה רע ,רוציקה

 םעד ןהעטשוצייּב ןעוועג רעווש זיא'ס זַא ,קשח לעיפ ױזַא ןהוז

 םָאה ןוא ןהוז םעד ןעמונעג טָאה שטיװָאניּבַאר םוחנ ןוא ,ןויסנ

 ןייק קעװַא זיא ןוא דָאחַארַאּפ ן'פיוא םהיא םימ טצעזעגפיוא ךיז

 .וועשטשישזר

 ןוא ,ןעסיומש יד ןופ ןעדיא םוצ ךייפנ ןעמ זיא ןערהָאפרַאפ

 גָאט ןעטשרע םעד טָאה עמ ןַא ,טסעג עכלעזַא ןעוועג זיא ןעמ

 טימ לָאז עמ סָאװ ןוא ןעצעזוצקעווַא ייז ואוו ,טסואוועג טינרָאג

 רעד ייּב ןעפָארטעג ייז ןעּבָאה ןייֿכַא תיּבה-לעּב םעד ,ןוהט ייז

 ַא ןהֶא ,לעבייל ַא ןיא --- ןעסיומש יד ןעריטרָאפ -- טייּברַא

 םָאה ,טסעג ענעּביױהעג עכלעזַא ןעהעזרעד .סיוורָאּב ןוא עטָאּפַאק

 עטַאּפַאק יד ךיז ףיוא טּפַאחעג ,לעוויטש יד ןָאהטעגנָא םדוק רע

 ; לוק ןייז טימ טינ ןיירַא רעמיצ ןעטייווצ ןיא ןעיירש ןעמונעג ןוא
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 ,טייצ יד זיא רָאטקָאד רעטסעּב רעד ? האופר ןייק ָאטינ זיא הֹּכמ רעכלעוו וצ

 .חיר םוש ןייק טרעהעג טשינ ןיוש טָאה עמ ןוא רעזענ יד ןערָאװעג טגעלרַאפ ןעמעלא זנוא ייּב ןענעז ךָאנרעד ,ןעסינ ןייא ןיא ןעטלַאהעג טייצ עטשרע יד טָאה ּבוטש עצנַאג יד זַא ,ןעסיומש יד ןופ חיר רעד ןעוועג זיא ףרַאש ױזַא .סָאנ רעטייווצ רעד ןיא ןערעה טנַאקעג סָאד ןעמ טאה ,ןערהָאפ וצ ןעמוקעג זיא ןעסיומש יד ןופ דיא רעד זַא ,ןעצלעּפ ןוא ןעלטיה עשייוג ייז ןופ טכַאמעג ןוא טייּברַאעגסױא ,טּברַאפעג ,טגיניירעג ןעסיומש יד ןעמ טָאה טרָאד .ינרַאּבַארג רעד ןיא ךיז וצ טרידעּפסקע רע טָאה ןעסיומש יד ,(לעפ-ןעפָאש ) ןעסיומש טימ טלעדנַאה -עג טָאה רע ' ,?ןעסיומש יד ןופ דיא רעד, : ןעמָאנ םענדָאמ ַא טימ ןעסייהעג טָאה רע .חרוא רעגידנעטש א רענייא ךָאנ ןעוועג ןיא ייז ןעשיווצ .םיחרוא עגידנעטש ערהיא וצ ןוא ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה סעשטיווָאניּבַאר יד סָאװ ,הינסכַא רעגילָאמַא רעד וצ קירוצ זנוא טימ ןייז חירטמ ךיז רעזעל םעד ןעטעּב ןעלעוו רימ
 ; לוק ַא ףיוא ןעגירשעגסיוא ןוא ןעגיוא יד טכַאמעגוצ ,טנַאה רעד ןיא סוּכ םעד ןעמונעג רע טָאה ,ןעכאמ-שודיק םוצ תּבש ןעמוקעג זיא'ס זַא .לוק ַא ףיוא ,ךיוה אקוד ןענוװַאד טַאהעג םעיל טָאה ןוא רעטונ ַא ןעוועג ךיוא רע ןיא גנוי רעּבָארג ַא ."ןיס, רעד טימ רע טָאה טדערעג ןוא ,רעגיצרעהנעּפָא ןייַא ,רעטוג ַא ,רעטסָארּפ ַא ,שטנעמ רעּבעיִל ַא ןעוועג ,ןעסיומש יד ןופ רךיא רעד ,ןיילַא רע זיא רעֹּבָא רַאפרעד
 ?. .םימסח ולוכיו יסיסה םוי,
 ! ןערהַא ןעּביוהנַא םהיא לָאז עס רָאנ ,םהיא ןופ ןעמ טכַאֿ סָאד זַא ,טסואוועג טָאה ןעסיומש יד ןופ דיא רעד .שיט ן'רעטנוא ןעטלַאהַאּב ךיז גראווניילק הרבח ןעּבָאה
 ..! סענַאטַאלראס ,ןעפָארטס ךייא םעוו טָאג 3 ןעצנעמ ןערעטלע ןייַא ןופ ןעכַאל ןעמ רָאט ! םיסורּבכע ! םיצקס --
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 דנו"ענ רהָאי ּבלַאה ַא

 טזָאל רע -- ."!עסיומש יד ןופ דיא רעד, --- ,ט'מותי'ראפ ןוא טנעלע

 ןיא גיבייא טינ -- .קילג ןעכוז ןײרַא טלעװ רעד ןיא קעװַא ךיז

 יניילק ןוא סרעביירש עשלעריימ ןופ ץנערוקנַאק --- .טסַאג ַא ןעמ

 ןימ ַא -- .רמויילב רעד םהרנַא -- .האנש-האנק עגידלעטדעטש

 ,םײהַא קירוצ "טלעוו, רעד ןופ טפיולטנַא רע -- .וינעּפמעטס

 רעד יװ ,טניירפ עטוג עטנעהָאנ ייווצ עכלעזא ןעריױלרַאפ

 רעניזָאד רעד ןופ דלעה רעד טָאה ,ןהָאזנימינּב ןוא רָאטקעלָאק

 ךיז טָאה רע .ןעניפעג טנַאקעג טשינ םרַא ןייק ךיז עיפַארנָאיּב

 ,טלהיפרעד ךיז רע טָאה טנעלע רהעמ ךָאנ .ט'מותי'רַאפ טלהיפעג

 "קעװַא ךיוא זיא ילא רבח רענעּבילּבעגרעביא רעניצנייא ןייז ןעוו

 טשימעגוצ ,גידנעליוו טינ ,ךיז טָאה ָאד .רימָאטישז ןייק ןערהָאפעג

 זיא'ס זַא ,טוג ץנַאג טסואוועג טָאה רע .האנק ןופ ?היפעג ַא ךיוא

 רע טָאה סָאװ רָאנ .?היפעג סענייר ןייק טשינ ,הרמ ע'סואימ ַא

 סָאװ רַאפ --- ןעסָארדרַאפ טרָאפ םהיא םָאה סע זַא ,ןוהט טנָאקעג

 רע זיא סָאװ טיפ ?טינ םהיא ןוא קילג ַאזַא רבח ןייז טמוק

 רָאּפ ַא טימ ןערעוו ןעריוּבעג טּפַאחעג ךיז טָאה רע סָאװ ,גידלוש

 ןייז ןערילרַאפ רע לָאז טײקשירַאנ אזא רעּביא ? רעהירפ םישדח

 ןעטלַאהַאּב טָאה רע ? ןעּבעכ עצנַאנ סָאד ןעלעיּפשרַאפ ? ערעירַאק

 םָאה סע .טנייוועג קרַאטש ןוא גנַאֿכ ןוא ןעשיק ןיא םינּפ סָאד

 ,ןעלַאפעג דרע רעד וצ זיא ?עמיה רעד זַא ,ןעזיווענסיוא םהיא ךיז

 רָאנ .ךשוח-רעטסניפ ןעהעזעגסיוא םהיא טָאה טלעוו עצנַאג יד ןוא
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 ענרעּב ַא ,ןעטלַאהאּב םהיא ןעמ טָאה טייז ַא ןיא ,ןיילא רע יו
 ךיז ןיא ןעמ ןוא .ןעטָאשעגנָא רבק ןעשירפ ן'פיוא ןעמ טָאה דרע
 דּפסה ןייק טָאה רענייק .טנייוועג טשינ טָאה רענייק ,ןעגנַאנעצ
 .ןעסעזעג טינ העבש ןייק ,טגָאזעג טינ שידק ןייק ,טכאמענ טינ
 לָאמ רָאּפ ַא "בולק , ןיא םהיא ןופ ךָאנ ןעמ טָאה טייצ עטשרע יד
 --- ןעדער וצ םהיא ןופ טרעהעגפיוא ןעמ טָאה ךָאנרעד .טדערעג
 ,ןעסעגראפ ןוא

 ךיוא ןערָאװעג ןעדנואוושרַאפ זיא םעד ךָאנ ןעכיג ןיא רָאג
 ,טסואוועג טינ ןעמ טָאה טייצ קיטש ַא .ררושמ רעד ןהָאזנימינּב
 ,טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה ךאנרעד .ןעמוקעגניהַא זיא רע ואוו
 ןעמָאנ רעד ךיז טָאה םורַא טייצ ַא ןיא .וועיק ןיא ןיא רע זַא
 סָאװ ,"המחלמ , רעסיורג רעד ןיא ןערעה טזָאלעג ןהָאזנימינּב
 רימ עכלעוו טימ ,"וועיק ימכח,, יד ןעשיווצ ןעכָארּבעגסױא זיא'ס
 ןייז .ךעלטיּפַאק עגירעטייוו יד ןיא ןענעגעגַאּב ךָאנ ךיז ןעלעוו
 -השמ ןופ ןעמענ יד טימ םענייאניא ןערעה טזָאלענ ךיז טָאה ןעמָאנ
 .יקסווערַאד ,שטיוועזּבוד ,גרעּבסייװ בקעי-קחצי ,סיקצַאש ןרהא
 ןיא ןהָאזנימינּב זַא ,ךולס ַא סױרַא זיא רעטעּפש רָאנ-רָאנ ןוא
 טנערעווער ַא ןעטרָאד זיא רע זַא ןוא עקירעמַא ןיא ןערָאװעג ?גלוגמ
 .טייר-ללַא ,ךילדנעטשרַאפטסּבלעז ,זיא ןוא

 ןעגָאלשעצ .ןערָאװעג הליבחה הדרּפתנ ןיא ױזַא םִא ןוא
 -טונ ענעטלעז יד ןערָאװעג טרחעטשעצ ,היּפונּכ יד ןערָאװעג
 ,עילידיא סיוא ,טפאשטניירפ



 ךירָאו ם'נופ
17 

 םֵאה רענייק .ןערעה טזָאלעג ךיז ןעּבָאה ןעצפיז רָאנ ,טנייוװעג

 שירק ןייק ,ןעסירעג טינ העירק ןייק ,טכַאמעג טינ רּפסה ןייק

 ךיז ןעּבָאה םיחבש רָאנ .ןעסעזעג טינ העבש ןייק ,טנָאזענ טינ

 .. ןעוועג דיא רעליואוו ַא, : ןעטפול רעד ןיא ןענָארטעג ,טרעהענ

 -סיוא, .."שטנעמ רעטוג ,רעליואוו א רָאנ ,קידצ ןייק טשינ,

 -רַאפ טָאה רע לעיפיוו, ,.."טייפעמערַא טימ טדָאטש ַא ןעטלַאהעג

 ריקפמ ךיז , ..."ןעסיּב ןעטצעל םעד, ..."ןעּבעגעגקעװַא --- טנעיד

 ןופ ןוא עטדיוט ןופ ןעסירענ, ..."ןענעוו ס'מענעי ןופ ןעוועג

 עמ ,טַאהעג טנייפ, ..."ןעדיא עטלַא עקנַארק םעילוצ ענידעּבעל

 םענעי רָאנ ,ךיז ןופ טרערעג טינ לָאמנייק, .ןעקנַאד םהיא לָאז

 ןייק טינ; .."ריא רענדָאמ א ןעוועג , ..,?טַאהעג ןעניז ןיא

 סָאד זיא שטנעמ ַא ,אי, ,.."שטנעמ רענרָאמ ַא רָאנ ,דיא רענדָאמ

 -.. ןעוועג

 טָאה סיּפע .היול ענעש ַא רָאנ ,עליטש א ןעוועג יא סָאד

 סָאװ ,רַאפרעד טָאג קנַאד ַא .גנונירעירפַאּב א טלהיפעג ךיז

 ןכַאנ שטָאח זיא ,ןעּבעכ ן'רַאפ טינ ּביוא ,טָא-ךעלהָאצ ןעשטנעמ

 רַאפ דובּכ ןעּפָארט ַא שטָאח ,זיא טינ'ס לעיפיוו שטָאה ,טריוט

 .שינרעטיּב ןוא שינרעטַאמ ,רעצ ,ןעדייל ןוא ןייּפ ןערהָאי ל?עיפ ױזַא

 יד טימ רָאטקעלַאק רעד ,ןיילַא רע סָאװ ,גיטהעוו ַא רָאנ זיא'ס

 ,םוניס א ףיא שטָאח ןהעטשפיוא טינ ןָאק ,ןעלירּב עצרַאווש

 .ײטָאה רע סָאװ ,דובּכ םעד ףיוא ןוהט קוק ַא ,ענר ַא ףיוא שטָאח

 סע ןוא ...? רימ ןעסייוו סָאװ ?טסייוו רעוו --- רשפא ןוא

 ןיא ,"שפנח-תרָאשה , ןופ ןעקנַאדעג ןוא תובשחמ ךיז ןעטנאלּפ

 רַאפ ט'מש'ענ טָאה רע שטָאח ,טּבױלגעג טָאה רטפנ רעד ןעכלעוו

 הטמ רעד ךָאנ המשנ ןייז ָאד-טִא טהעגנ רשפא .סרוקיּפַא ןייֵַא

 ...1 רהעמ ךס ַא ,ךס ַא ,זנוא ןופ רהעמ טסייוו ןוא זנוא טימ ךייכנ

 ..9 טסייוו רעו ?טסכייוו רעוו

 םלוע-תיּב ן'זיּב .רערעטיש םלוע רעד טרעוו רעטייוו סָאװ

 רעצנַאג רעד .טניירפ עטנעהָאנ עמַאס יד רָאנ ןעּבילּבעג ןענעז

 ,םענעדיײשַאּב ַא ןעּבעגעגּפָא םהיא ןעמ טָאה טרָא ןייֵא ."ּבולק ,
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 פ : 9 3 4 9 4 4 9 + 9 9 9 5 6 3 .ןעלירּב עצרַאווש עסיורג רָאּפ ַא ךיז ןערענלַאװ רעטסנעפ ןעניצנייא-ןוא-ןייא ם'נופ לעדיטשייּב ן'פיוא ןוא ,ןעשָאלַאק ענעמוג

 ,ייז טימ ךיילג ןויבא ןייַא דיא ַא ןעּברָאטשעג זיא סָאד זַא ,ייז ןעדערוצנייא ןעוועג רעווש זיא סע .הטמ רעד ראפ טינ טלעג ןייק טלייט עמ סָאװ רַאפ ,ןעדלַאונ טכַאמעג ,סעלָאּפ יד רַאפ טּפעלשעג ,ךעלעקניוו עלַא ןופ סעקילַאק ןעכָארקעגּפיױנוצ ךיז ןעמ ןיא ,היול ?עטעפ, ַא טקעמשרעד ןעּבָאה טיילעמערָא .עטנַאזָאּפמיא א ,עגיטרא -סיורג ַא חיול א טכירעגמוא רָאג ןעוועג זיא'ס ןוא --- ןעסּכַאװ ןוא ןעסּכַאװ ןוא ךיז ןעביולק ןעמונעג םלוע רעד טָאה ,ןערעדנַא ן'םיוא רענייא גידנעקוק ןוא ,טריסערעטניארַאפ טדָאטש יד ךיז טָאה --- ,יײּברעד ןייז לָאז ךלָאנרַא סָאװ ,היול ,עגיצנייא יד םינ ביוא ,עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד --- ןעמוקעג ךיוא זיא סעקרָאוװדיּפ יד ןופ דלָאנרַא ןוא ,סמעדייא ענעטָארעג עדייּב ,ןייטשכורפ יסָאי ,שטיוװָאניּבאר םוחנ ּבר יו ,ןעדיא עכלעזַא ןעוועג קסעתמ ךיז ןעּבָאה ןעטײלנַאּבסױרַא ןייז ןיא יו ױזַא רָאנ ,סרוקיּפַא ןעליטש ט ןופ טדָאטש ןיא םש ַא טַאהעג רע טָאה ,סנעטייווצ ,ןוא ? םהיא טסייוו רעוו ןוא םהיא ןעק רעוו --- ןַאמערָא ןייֵא דיא ט ,סנעטשרע ,זיא רענעּברַאטשעג רעד זַא ,ןייז טנַאקעג אד טָאה היול ַא ראפ סָאװ ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןַאק עמ .היול יד ןעוועג זיא גָאט ןעּבלעז םעד
 טינ טָאה רענייק ,ןעמוקעג ןייֵלַא זיא ןעמ .ןעפורעג טינ םענייק רעּבָא טָאה רענייק .ןעשטנעמ ןופ ץרַאוװש ,טציילפראפ ןעוועג ןיא סָאנ עצנַאג יד ןוא ףיוה-להוש רעד .סױרַא רעלעק ןערעטסניפ- ןופ ,טקעדעגרעּביא ןעצרַאווש טימ ,הטמ יד ןענָארטעגסױרַא טָאה עמ ןַא ,ןעטָארּב ןעטכער ןיא ןעטלאהעג ךָאנ טָאה ןוז יד ...? סוחי רעד םהיא טימ זיא סָאװ טנייה ,טינ ךיוא ,סױרַא טהעז עמ יו ,בר ןייק ןוא ,טינ ריבג ןייק זַא --- ,ט'הנעט'עג יז ןעּבָאה -- ? היל אזַא םהיא טמוק עשז סָאװ רַאפ --
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 -עג ןוא רעלעקנוט ץלַא ןעטייהלעצנייא יד ןערעוו רעטייוו סָאװ

 .קנַארק ךילרהעפעג ןיא רע זַא ,סיוא ךיז טזָאֿל סע ,רעטכיד

 ,ןעגָאז ליוו רע ,טסייה סָאד .לָאמש רהעז טַאה רע זַא ,הרבס ַא,י

 ןעמוק ,גידנעדער ױזַא ןוא ..."ייּברַאפ זיא רָאטקעלַאק רעד זַא

 .ףיוה-להוש םוצ ייז

 רעד ןופ ןעלהַארטש יד טימ ןעסָאנַאּב זןיא ףיוה-?הוש רעד

 יַאה עצנַאג ַא .געט ענידרעמוז עטצע? יד ןיא ןוז רעגידנענערּב

 ,עסיװרָאּביץנַאנ ןוא עטעקַאניּבלַאה ,רעדניק עשידיא ערטסַאיכ

 עגיכליה טימ ףיוה-?הוש םעד ןָא-ןעליפ ןוא ךעלדרעפ ןיא ןעלעיּפש

 ןוא ןעּבעל ַא זיא סע רעזלעה עטנוזעג עגנוי ערעייז ןופ תולוק

 םינ ָאד לָאז עס יװ ,טפול יד .סַאג רעשידיא רעד ףיוא דיירפ ַא

 טפרַאו ואוו-טינ-ואוו .היחמ א ךָאד זיא ,טקיטשעג ןוא גנע ןייז

 .לעזערג ַא סױרַא-טקוק ןוא ךרוד ךיז טנָאלש ,?עמיוּב ַא ךרוד ךיז

 יד סָאװ ,ּביוטש םעד וצ-טגָאלש עצינעמַאּפ ענעסָאנעגסיױא יר

 .ןעפיול רעייז טימ ןעּביוהעגפיוא ןעּבָאה ( ךעלדרעפ יד ) רעדניק

 זיא סע ןוא ןעסיורד ןיא טרָאפ זיא ןעמ ,רעמוז טראפ זיא סע

 ! טלעוו ס'טָאג ףיוא טונ טרָאפ

 רעד ןָא ךיז טפור --- .רָאטקעלָאק רעד טניואוו ָאד טָא ---

 ױזַא רעדָא ,רעלעק ןימ ַא ןיא ּפָארַא ךיז ןעזָאל עדייּב ןוא ,עטַאט

 "ןענעפע ,טנעוו עסַאנ יד ייַּב ןִא ךיז ןעטלַאה ,ּבורג ערעטסניפ ַא

 ןוא ,עקמַאילק רענרעזייַא רערעווש רעפיורנ ַא טימ ריט א ףיוא

 : דליּב ןימ ַאזַא ךיז טזייוװַאּב ןעניוא ערעייז רַאפ

 | טגיפ ,טקערענרעּביא ןעצרַאװש טימ ,דרע רעלייה רעד ףיוא

 רעד ייּב ,סנעּפָאקוצ .טציּפשרַאפ גיכעלייק ןעטימ ןיא ,ךַאז ַא סיּפע

 ןופ ךעלשעלפ ייווצ ןיא םקעטשעגניירַא ,טכיל ייווצ ןעקנַאצ ,ךַאז

 טייז רענעי ןופ .,ּברַאפ רענעדיישרַאפ ןוא סיורג רענעדיײשרַאפ

 שמש ַא ריא ַא סיּפע טציז ,ּבוטש ןעטימ ןיא ,לעקנעּב ַא ףיוא ,טכיל

 .עטָאּפַאק רעטקילפעצ ַא טימ ןוא דרָאּב רעטַאװענוטלַאק ַא טימ

 סנייא ,ט'מותי'רַאפ ןעהעטש ,טנַאװ רעד ייּב ,טייז רעטכער רעד ייּב

 ענעסירעצ עפעיט עטלַא רָאּפ ַא ,גניליווצ ַא יו ,ערעדנַא סָאד ןעּבענ
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 .אילבור ירט םעינעשזָאלװ ָאס --- . רעטייוו טריטקיד רָאטקעלָאק רעד ןוא ,עקיטַאמַארג יּפ-לע סדנוק רעד םהיא טכיררַאפ -- ,עקטע עקדיירפ עשזָאּפסָאג --- " ,אקטע ַאקדיירפ ַאשזָאּפסָאג ,ינרעּבוג יִאקסנימ ,טרזעיוא ָאווַשקס -ניּפ ,טסָאנַאּפ ָאקשטעטסעימ, : טריטקיד ױזַא רע טָאה סערדַא םעד .סערדא ןייא שיסור ףיוא פעטנעה ןעש ןייז טימ ןעּביירשנָא עכייוו ַא ףיוא ןייז חירטמ ךיז לָאז רע ,"סדנוק , ם"ייּב ,טניירפ
 ,עקיטַאמַארג יּפ-לע םדנוק רעד לָאמ ַא רעדעיוו םהיא טכירראפ --- ,יילּבור ךאירט --
 .,,טלעג ףיוא סױרַא ןעמ טקוק"טרָאד ,בוט-םוי ףיוא עקיטַאמַארג ןייק טינ ןעמ ףרַאד טרָאד --- ,רָאטקעלַאק רעד ךיז טרַאּפש --- ? עקיטַאמַארג סָאוװ ֹוצ --
 יא רע אוו ,טסואוועג טינ טָאה רענייק ןוא ,ןערָאװעג ןעדנואוושרַאפ רָאטקעלָאק רעד זיא טציא ךיוא "! טָאה רהיא הנאד ַא -- ןעוועג טינ, :קלָאט ןייק םהוא ייב ןהענרעד טינ פָאמנייק רהיא טעו --- ןעוועג זיא רע ואוו ,ןעשטומ טינ ךָאנרעד םהיא טלָאז רהיא לעיפיוו ןוא ,טייצ א ףיוא ןערעוו ןעלַאּפרַאפ ןוא עלייוו ַא ףיוא ןהעגקעווַא -- עבט ַא טאהעג טָאה רָאטקעלָאק רעד .טנוזעג-ייז םעד טסעגרַאפ ןוא םייה רעד ןופ ןע'חסּפ ןעּבעיז ףיוא קעװַא-טרהָאּפ קַאוטיל ַא זַא ,טרָאװכירּפש ַא ןילהָאוו ןיא זנוא ייֹּב טהעג טסיזמוא טינ

 .קנַארק טסנרע רָאג ןיוש רע זיא טייצ עטצעל יד רָאנ ,ןעמעלַא טימ טינ גנַאל ןיוש ,ךילטנעגייא ,זיא רָאטקעלַאק רעד זַא ,ןעטייה -פעצנייא ןעטַאט םעד ןופ ריואווענ רע טרעװ געװ ן'פיוא || ...ןייז חלוח רקבמ ,םהיא וצ ןהעגכרוד ךיז ףרַאד עמ .טנוזעג טינ זיא רָאטקעלָאק רעד .טינרָאג --- 7 ןעפָארט -עג ךיז טָאה סָאװ , : ןעקָארשרעד ךיז טָאה םולש ! עטאט רעד - - טסאג א ןיירָא-טמוק סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע --- ןעקָארוא יד םידימלת ענייז טימ טכַאמעג ,ריטרַאװק ןייז ףיוא ךיז ייּב ןעסעזעג זיא םולש ,הירפ רעד ןיא ךָאנ ןעזעוועג זיא סָאד -- פָאמנייא = |
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 עילידיא רעד ןופ ףוס רעד

 *עקיטַאמַארג, טימ לעבור יירד --- ? רַאטקעלָאק רעד ןעוועג זיא רעוו

 ןעוועג, --- .היול יד -- .טדיוט ס'רָאטקעלַאק םעד -- .בוטיםוי ףיוא

 זוא טדניװשרַאפ ןהָאזנימינב ררושמ רעד -- ."שטנעמ רענדָאמ ַא

 .עקירעמא ןייק ?גלוגמ טרעוו

 ףוס ַא ןעמוקעג .טלעוו רעד ףיוא ךַאז עניּבייא ןייק אטשינ

 -עגסיוא יד ןופ רענייא עילידיא רענעּבירשַאּבנעּבױא רעד וצ

 --- םהיא ךָאנ דלַאּב ןוא ,טייצ רעד רַאפ קעוװַא זיא טניירפ עטנעכעד

 ןעטשרע םעד .ןערָאװעג ןעלַאפעצ זיא היפונּכ יד ןוא ,רערעדנַא רעד

 רָאטקעלָאק רעטנַאקַאּב רעטלַא רעזנוא טכַאמעג טָאה קעטַאשטעט

 ענעמוג עפעיט עסיורג יד טימ ןוא ןעלירּב עצרַאװש יד טימ

 - ףיוא ןעגָארטעגּפָא ןעכיג ןיא ךיז טָאה םהיא ךָאנ ןוא ,ןעשָאלַאק

 .ןהָאזנימינּב ררושמ רעד

 ? רָאטקעלָאק רעד דיא רעד טָא ,ךילטנעגייא ,ןעוועג זיא רעוו

 רע טָאה ןעמעוו ןוא ואוו ?ןעמונעג ךיז רע טָאה ןענַאװ ןופ

 טָאה ןעגעװ ס'נעמעוו ןופ ?טלעוו רעגיזָאד רעד ףיוא טאהעג

 ךיז סױאדנָאט ןייַא-גָאט ?ןעּבעל עצנַאנ סָאד טעװערָאהעג רש

 ן'פיוא טקוקעגסױרַא ןוא טציוושעג ,עטָאלּב רעד ןיא טעקּפָאיטעע

 ףיוא רעווש זיא'ס סָאװ ,ןעכַאז ןענעז סָאד -- ? סניוועג ןעסיורפ

 "עג סע .הבושּת ערָאלק ַא ,רעגינעוו רעדָא רהעמ ,ןעּבעג וצ ייג

 ןעגנוי ןייז ייַּב ןעטעּבעג לָאמטּפָא טָאה רע זַא ,רָאנ ךיז טקנעז
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 ,ןעסיוו ןוא ןערעה ןעלָאז עלַא ,לוק ַא ףיוא ךיוה ,ריּפסקעש ןופ ןוא ןָארייב ןופ ,וָאטנָאמרעל ןופ ןוא ןיקשוּפ ןופ ןעדער ןוא ,ןעטייוו רעד ןופ ייז ןופ ןעטלַאה ךיז ,םרָאפינוא רערימָאטישז רעייז טימי םירבח ענעזעוועג ערעייז ןעשַאררעּביא סָאד ןעלעוו יז יו ! ךַא ןוא ---.םייהַא עדייּב ןערהָאפ ןעמ טעוװ ,סעיצַאקַאוו ,?סעלוקינַאק , ןעמוק טעוװ עס ןַא ןוא .,,.ךיז ןעפיש ,ךיז ןעדָאּב ,ןערעיצַאּפש ,ןענרעל עדייב ,רעמיצ ןייא ןיא ןעניואוו עדייּב ,רימָאטישז ןייק ןערהַאפ םענייאניא עדייּב טעװ עמ ױזַא יו ,ךַאז עטכַאמענּפָא ןייַא ןעוועג גנַאל ןיוש זיא ס'ידָאד ילא רבח ןייז טימ םהיא ןעשיווצ .ןעּבעל ןעצנַאג ן'םיוא ןיוש םַארגַארּפ ַא ,ןענָאז וצ ױזַא ,ןערעוו טמיטשַאּב
 | ! ןדע-ןג ַא ןייז טעוו סָאד ,ץרוק --- רעטנעהענ ןענעקַאּב ןעלעוו ךיז ןעלעוו ,ךעלגיוא טימ ןעפרַאװ ,ךעלעקשטנעה יד ןעטכיררַאפ טשרמולּכ ,ייז םורַא ןעהערד ,ןעלטיור ךיז ןעלעוו ךעלדיימ .ןייז אנקמ ,ןעניוטש ןוא ןערעה סָאד ןעלעוו םירבח יד ..,סעכרַאּפ ןייק טינ ןעדער סָאד זַא

 סיוא ! םירבח סיוא ! סעיצַאקַאװ סיוא ! ךיז ןעמיש ,ךיז ןעדָאּב סיוא !  טוטיטסניא-רערהעל סיוא ! ךימָאטישז סיוא .ךייט ַא טזָאלעגסױא תומולח עלַא יד ןופ ךיז טָאה לָאמ ַא טימ ןוא
 ! טינ ךיז טגניז סע !העווייוא -- רָאנ ,ריש םעיינ ַא טימ שטָאח טסיירט 8 ןעגנערּב ליוו רע .טוג םינ ךיז טלהיפ טעָאּפ רעד ןהָאזנימינּב ..."? ןוחט וצ ןָא ןעמ טּביױה סָאװ ? ןעמ טוהט סָאװ ,דלַאװג , : ןעצפיז עיינ ,ןעגרָאז עיינ ,ןעשטיינק עיינ .סּכַאװ ַא יװ ,לענ ,ןוהט וצ קוק א תונמחר ַא -- םינּפ ס'נעטַאט םעד ָאד ןוא ! ערעירַאק סיוא ! ןדע-ןג סיוא ! ךעלדיימ

 דָאנ ,רעדניק-סדניק ןוא רעדניק םימ ןעּבעֶל ןעצנַאג ן'פיוא ןעגרָאז -רַאפ םהיא טעװ סָאװ ,סדנוק ן'רַאפ ןַאלּפ ןעטוג א רהעז םיּפע טָאה רע זַא ,טגָאזעג ,טונימ רַאּפ 8 ףיוא ןעזיוװַאּב טַאהעג לָאמ . רָאּפ ַא ךיז טָאה רע ,טינ סיּפע ןעמ טהעז רָאטקעלַאק םעד
 .טינ טחעז עמ ןוא םהיא ןופ טינ ןעמ טרעה ןָא-טלָאמעד ןופ ןוא ,קעװַא זיא רע ןוא .םינ טייצ ןייק רהעז טציא טָאה רע
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 "יירוועי ָאװַאנָאיזַאק ָאװַאקסרימַאטישז ַאירַאילעצנַאק , : תויתוא

 .?ַאטוטיטסניא ָאװַאקסלעטישטוא ַאווַאקס

 ! ןעדנַאלרוג י"ח ןופ ,םהיא ןופ זיא סָאד !אהַא --

 טנעיילענרעּביא טָאה עמ ןוא טעקַאּפ םעד טנעפעעג טָאה עמ

 "עג זיא ףעירּב ןיא .דנאלרוג י"ח רָאטקעריד םעד ןופ ףעירּב א

 רעיפ ןענרעל ןעמ ףרַאד טוטיטסניא ןיא יװ ױזַאה :ןענַאטש

 זיא סעקירטעמ יד ןופ ןוא ןערעיּפַאּפ יד ןופ יוו ױזַא ןוא ,רהָאי

 ןיא ןערָאװעג ןעריוּבעג זיא ייז ןופ רעציזַאּב רעד זַא ,ןעהעז וצ

 ,1880 רהֶאי םעד ןיא זַא ,סיוא-טמוק ,1889 ,לארוועפ ןעט-18 םעד

 רע םעוװ ,רעּבָאטקָא ןיא ,ןיוש םורַא רהאי יירד ןיא ,טסייה סָאד

 רהָאי ַא םימ ,טסייה סָאד ,וויזירּפ םוצ ןעלעטש ןעפרַאד ךיז

 םעד ןופ סרוק ןעצנַאג םעד ןעגידנע טעוװ רע רעדייא רעהירפ

 .?טוטיטסניא-רערהעל

 ןעוועג זיא ,גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא רענוד ַא יו ,עּבמָאב א יו

 ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ןעטשרע םעלַא םוצ ,העידי עניזָאד יד

 עמשמ אק יאמ :ףעירּב םעד ןופ טשּפ םעד ןענרעל ןוא ןערַאּפש

 רע טָאה סָאװ רַאפ ןוא ? ןערעה ָאד ךימ רע טזָאל סָאװ -- ןל

 -ונל"אצויה םעד ,דנַאלרוג י"ח רעד םִא יקַאט ,טרהיפענסיוא טינ

 ףיוא ,לעדיירד ַא ,הצע ןייַא סיּפע ןַאהרַאפ זיא רעמָאט ןוא ?הזמ

 רעּבָא ןיא'ס ?רעטנָאלּפ ןעגיזָאד ם'נופ ךיז ןעהערדוצסיורַא

 ןעּבָאה עלַא ,ןעריטַאּבעד ן'טימ ךיז ןערַאּפש סָאד ןעוועג טסיזמוא

 ן'רַאפ זיא לעיּפש סָאד זַא ,ייווצ לָאמ ייווצ יו ,ןעהעזעגסיױרַא

 ןענעז טוטיטסניא ןיא ןעטערטוצניירַא ףיוא ןעסנַאש יד --- לעווייט

 ןוא .ןעכַאמרעּביא טינ ןיוש ןעמ ןָאק סעקירטעמ יד ..ןעריולרַאפ

 םהיא םימ טכַאמ עמ סָאװ ,שטנעמ ַאזַא טינ זיא דנַאלרוג י"ח

 ! ןעלַאפרַאפ .ךעלדיירד

 רָאפ ךיז טלעטש ןעגנוּבײרשַאּב עניזָאד יד ןופ דלעה רעד

 רעד ןיא טלעוו ןייא ןופ עכָאּפע-סגנַאנרעּביא ןייז סלַא טייצ ענעי

 -ואוו ,געוו ַא ןערעוו טלהעוועגסיוא טפרַאדַאּב טָאה סע .,רעדעדנַא

 ןוא ,ןוהט וצ סָאװ ,ןַאלּפ ַא ןערעוו טײברַאענסױא ,ןהעג וצ ןיה
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 טָאה "אנערעּב ָאהַאנשזוי ןיוו ךינזַאר, קנעשנייוו םעד ךיוא ןוא

 -ַאֹּב ןעּביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,רעהַא ןענָארטעגרעּבירַא ןעמ

 יו ,זיא שטיווָאניּבַאר םוחנ ןופ זיוה סָאד ,עפשּב הסנרּפ ןעזייוו

 םיליּכשמ ןופ בולק ַא ,דעו-תיּב ַא ןעוועג דימּת ,טקנעדעג רהיא
 רעגירעּבעל ךָאנ ןערָאװעג בולק רעד זיא טציא .טיילעגנוי טָאלג ןוא

 .םינוק טָאלג ןוא טניירפ עטֹוג ןוא טניירפ ןופ טכוזַאב רחעמ ןוא

 ןהעז טלָאװעג ,טייצ עיירפ לעקיטש ַא טאהעג רָאנ טָאה סע רעוו

 --- ,טלעוו רעד ףיוא ךיז טרעה סָאװ ,ןעסיוו ,ןעשטנעמ ַא טימ ךיז

 ַא ןערעכיור ?ענשטַאּבַאט , רעד ןיא ןעגנַאגעגכרוד ךיז זיא רעד

 ,טרָאװ א ןעדער ןוא סָאריּפַאּפ

 ,"ענשטַאּבַאט , רעד ןיא רעדָא ,ּבולק , ןיא ךיז טָאה לָאמנייא

 רעװַאלסַאיערעּפ רעד ןופ ענעטעמס עצנַאנ יד טלעמַאזעגפיונוצ
 -רַאּפ עטנַאקַאּב ערעזנוא עֶלַא ןעזעוועג ןענעז טרָאד .,ץנעגילעטניא

 ךלָאנרַא ,סמעדייא ענעטָארעג עדייּב ,ןייטשכורפ יסָאי : ןעניוש

 יד טימ רָאטקעלָאק רעד ,ךיז טהעטשרַאפ ,ןוא סעקרָאװדיּפ יד ןופ

 רעגנוי רעייז ןוא ררושמ רעד ןהָאזנימינּב ןוא ןעלירב עצרַאווש

 ןעועג זיא סע .טלהעפענ טינ ךיוא ןעּבָאה סדנוק רעד טניירפ

 ןעסָאשעגסױא טָאה טונימ עלַא ןוא ,סעומש רעגידעּבעל ַא רהעז
 ןעפורעגסיױורַא טָאה רעטכעלענ םעד ,רעטכעלעג רעגיכליה ַא

 טָאה רע .?עסָאײרעזייל ,סמעדייא ענעטָארעג יד ןופ רענייא

 לחומ לָאז רע ;ייקגיניילק א ןעניצנייא ןעדעי ןופ טרעדָאפעג
 ,?וויסַאמ , טרָאװ םעד ןופ טשּפ םעד ןהעטשרַאפ וצ ןעּבעג ןייז

 זַא ,טייקכילנעממוא ןייַא זיא סע יו ױזַא ןוא ,טנעה ןהֶא רָאנ

 טָאה ,טנעה ןהָא ךַאז ַאזַא ןהעטשרַאפ וצ ןעּבעג ןענָאק לָאז דיא ַא

 סָאװ ,טנעה יד טימ ןעזיווַאּב ןפוא ןייז ףיוא רעניצנייא רעדעי

 -עג סָאד ןענעז ןופרעד טָא ןוא ,?וויסַאמ , טרָאװ סָאד טייטַאּב

 .ןערעטכעלענ עגיזָאד יד ןעניולפ

 ךיז טנעפע ,ןעכַאל ןעטימ ןעטכער ןיא עמַאס ,םיצולּפ רָאנ

 --- טעקַאּפ א טימ רעגערטפעירּב רעד ןײרַא-טמוק סע ןוא ריט יד
 עסיורג טימ שיסור ףיוא טהעטש טרעװנַאק ן'פיוא .?עיאנזַאקַאז,
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 עטנעכייצענסיוא עדייב "טָאשטש ינָאוַאק)פ ףיוא ןעמענוצ

 .ס'ידָאד ילא רבח ןייז ןּוא סע'שטיװָאניּבַאר םוחנ םולש --- םידימלּת

 "ישז ןייק ןערעיּפַאּפ ןעגנַאגעגקעװַא םעד ןעגעו ןיוש ןענעז סע

 ןוחטּב רתיל ,דנַא?רוג י"ח ,טוטיטסניא ןופ רָאטקעריד םוצ ,רימָאט

 ףיוא ףעירּב ַא ךיז ןופ ןערעיּפַאּפ יד וצ טגעלעגוצ םולש טָאה

 ןעזייוװַאּב וצ --- ךַארּפש-הצילמ רענעש ַא רהעז ןיא ,שיאערּבעה

 ןייק טימ טינ ןוהט וצ טָאה רע זַא ,ןעדנַאלרוג רָאטקעריד םעד

 : הלודג אלמ ןעוועג זיא רָאטקעלָאק רעד ןוא ,עלעגנוי

 טימ טשיוועגסיוא ןוא טגָאזעג רע םָאה -- ! ינרטּפש ךורּב ---

 סיוא-טהעז ןעלירּב יד ןהֶא ) ןעלירּב עצרַאוש יד עלָאּפ רעסַאנ רעד

 יװ -- ןעגױא יד ןוא ,ןעלָאװשעג יו םינּפ ס'רָאטקעלַאק םעד

 טלָאװ ,רעטנערהָאוװַאּב ַא ןיוש זיא סדנוק רעד --- .( ךעלעשיק

 םימ הנאד ַא בָאה ךיא יו ,הסנרּפ טימ הגאד ַאזַא ןעּבָאה ןיוש ךיא

 --- רערהעל ַא רעדָא רעניּבַאד ַא ,ןייז טינ ןיוש לָאז רע סָאװ .םהיא

 ויזירּפ ןופ ןוא ! רעכיז זיא סָאד ,ןייז ןיוש רע טעװ שטנעמ ַא

 ענָאיזַאק ןוא סרערהעל ענָאיזַאק .םנערהָאװַאּב ךיוא רימ ןענעז

 ןופ הלּכ ענעש ַא ךָאנ רעּביא-טּביילּב טציא טינ ןענעיד םינּבר

 טעװ ,ןדנ םיניוּברַאק טרעדנוה-ןהעצפופ ַא טימ טרָא שיטייל א

 -רעד ,םוחנ ּבר ,עשז טסייה ! טּבעלעג יח ,רהיא טנָאז יוװ ,ןייז

 .. חס85 רֶׁשֹּכ ענווָאקרעצ , לעסיּב א ןעגנַאֿל

 חמשמ הירפדוצ ךיז טָאה רָאטקעלָאק רעד זַא ,סיוא ךיז טזָאל

 .ןעפָארטעג ךיז טָאה סע סָאװ טא ןוא .ןעוועג

 יז טימ ךיז טָאה שטיוװָאניּבַאר םוחנ סָאװ ,תוסנרּפ עַּלַא יד

 .ןעּבעל וצ ףיוא גונעג טינ ןעוועג ףוס-לּכ-ףוס ןענעז ,זעמונרַאפ

 רַאכַאז ןעמָאנ ן'טימ יונג א ,ףונה-לעּב רעכייר ַא ןענופעג ךיז טָאה

 ןייֵא ןעשטיװָאניּבַאר ןופ ןעטלַאהעג טָאה סָאװ ,שטיוװָארָאטסענ

 רעלעק ַא טימ טיילק ַא ןעטָארטעגּפָא םהיא טָאה ןוא זאולמו םלוע

 טָאה טרָאד ןוא ,רעיומ ןעסיורג םעיינ ןייז ןופ טנָארּפ עמַאס ןיא

 ,ןעסָאריּפַאּפ ןוא סעזליג ,קַאּבַאט ןופ טפעשעג ַא טנעפעעג םהיא רע
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 ַא ייז טלעטש עמ 4סענעמַאזקע רימ רעוו ? סענעמאזקע רימ
 טָאה סָאװ ,רָאטקעלָאק רעד ט'חנעט'עג טָאה ױזַא --- ?! גייפ
 רענעגייא ןייז יו רחעמ סדנוס ם'נופ תוגאד יד ךיז ףיוא ןעגָארטעג
 יו ,טהערפרעד טינ ױזַא רענייק ךיז טָאה רעּבירעד ןוא .,רעטָאפ
 -ןייא טָאה םולש סָאװ ,הרושּב רעטונג רעד טימ ,ךָאטקעלַאק רעד
 ס'ידָאד ילא רבח ןייז ןוא רע זַא ,םייהַא ןעגָארט וצ טכַארּבעג לָאמ
 ,טיירפַאּב ןעצנַאנניא ןעמַאזקע ןופ ןענעז

 ! סענעמאזקע ןופ יירפ { יירפ ןענעז רימ ! טָאג ןעקנַאד ---
 ,רָאטקעלַאק רעד טגָאזעג טָאה ױזַא -- ...! ןעילוה ןעלעוו רימ

 םענעגייא םעד ןיא רָאטקעלָאק רעד טָאה החמש סיורג רַאפ ןוא
 ףיוא "סדנוק , םוצ ןעגָארט וצ טכַארּבעג ,טכַאנ רעד ףיוא ,גָאט
 --- ענעשעס ןיא ןוא ,ןעלעזנַארּפ ייווצ טימ גנירעה ַא ריטרַאװק רעד
 ,ןהָאזנימינּב ררושמ ן'טימ ,ןעיירדניא ןוא ,ןעפנָארּב ?עשעלפ ַא
 ףיוא ,ןעטָאּבעג טָאה טָאג יו ,רעטנוא-ּבעל ַא ןעּבענעג ןעמ טָאה
 רעד ,טנָאזעג טָאה ןייֵלַא רע יו ,ןעלַאפעגנָא יא ןענהָאזנימינּב
 : ריש ַא ןעּבירשעגנָא טרָא ן'פיוא טָאה רע ןוא ,שדוקה"חור

 ..."ףיש רומומ תישילשה לע חצנמ?,
 ,ןעסַאלק יירד יד סָאד ןעמ טניימ --- "תישילש ה לע ,

 ַא ןעּביֹוהעגנָא ךיז טָאה טציא ןוא .טגידנעעג טָאה םולש סָאװ
 רעד ןייז טעװ סָאװ ?רעטייו ןעמ טוהט סָאװ :הרדס עיינ
 עטלַא ערעזנוא עֶלַא ענעצס רעד ףיוא סױרַא ןענעז סע ? תילכּת
 ןופ דלָאנרַא ,סמעדייא ענעטָארעג עדייּב :ןענױשרַאּפ עטנַאקַאּב
 רעדעי ,טניירפ עטוג ןוא טניירפ ענירעּביא עלַא יד ,סעקרָאװדיּפ יד
 ,טעטיסרעווינוא ,?וש-רעניּבַאר ,עיזַאנמינ : הצע רעדנַא ןייֵא טימ
 -מורא זיא עטַאט רעד ,..ןערענעשזניא ,ןעטַאקָאװדַא ,םיריוטקַאד
 ,סעיסעּפָארּפ ,ןענעו לעיפ יֹױזַא :רעטלעמוטעצ ַא ןעגנַאנעג
 ! ךיז טהערד ּפָאק רעד שזַא --- תוסנרּפ

 םעד ףיוא טלעטשענּפָא ךיז ןעמ טָאה ןעטקעָארּפ עלַא ןופ
 -ניירַא טנָאזעגוצ טָאה עמ אוו ,טוטיטסניא-רערהעל רערימָאטישז
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 ףיױא ןמיס ַא ךױא .,ןעגיושנַא טרעוו ןוא -- !אווק :סױרַא

 ןייק ,ריפעז יװ ,רָאלק ,ןייר זיא לעמיה רעד שטָאה .ןענער ַא

 תוכייש עטנעהָאנ ַא ךיז טלהיפ סע .טנָאזירָאה ן'םיוא עלעקנערּפש

 רעד טימ ,סעקטירַאגרַאמ יד טימ ,דלעפ ן'טימ ,דלַאו םעד טָא טימ

 ,עלענעילפ ן'טימ ןוא זָארג ןעגידנעקעמש ן'טימ ןוא דרע רעשירפ

 יד םימ ,טעשזױּפ סָאװ ,עקשערומ רעד טימ ןוא לעקושז ן'טימ

 ,ןעקַאװק סָאװ ,סעּבַאשז יד טימ ןוא ,ןעהילפ סָאװ ,ךעלעבלעווש

 רעדנוזַאּב ךַאז עדעי --- םורַא ןוא םורַא רוטַאנ רעצנַאג רעד טימ ןוא

 ןעשטנעמ יד טימ םענייאניא ץלַא ןוא טלעוו רעד ןופ קלח ַא זיא

 ,לעדניזעג ןייא ,החּפשמ ןייא ,טלעוו ןייא זיא סָאד --- ןעמונעג

 סָאד ןוא טמערַאיל סָאד ןוא ,טלעּבירג סָאד ןוא טלעמיוו סָאד ןוא

 טסייה סע ,טלעו ַא זיא סע ,דירַאי ַא זיא סע --- טמארערַאט

 רעניזָאד רעד ןיא טוג ךיז ןעלהיפ םירבח עגנוי עדייּב ,"ןעּבעל ,

 רעייז טימ טַאז ,ןעּבעל רעייז טימ ןעדעירפוצ ןענעז עדייב .טלעוו

 ךָאנ ןעטרַאװרע ןוא טנייה רעייז טימ טעטנָאק ,טייהנעגנַאגרַאפ

 ןערהיפ ייז .טמוק סָאװ ,םעד ןופ ,ןייז טעװ סָאװ ,םעד ןופ רהעמ

 טָאה סָאװ ,ךערּפשעג ַא ,ךערּפשעג ןעניהור ,ןעליטש ,ןעננַאפ ַא

 לייט רעטסערג רעד ,ףוס ןייק טינ טָאה ןוא ּביֹוהנֶא ןייק טינ

 : רָאפ םהעטש ייז סָאװ ,םעד םורַא ךיז טהערד ךערּפשעג רעייז ןופ

 עמ ןוא ןענַאלּפ רָאפ-טנעל עמ ןוא ?ןייז רעטייוו טעוו סָאװ

 גיּברַאפלעיפ סיז ַא רָאפ ךיז טלעטש עמ ןוא ,רעסעלשטפול טעיוּב

 ןערעי ןופ עיזַאטנַאפ רעד ןיא ּפִא ךיז טלעגעיּפש סעכלעוו ,ןעבעֿכ

 ןייֵא טשינ םענייק לָאמנייק ךיז טיג סעכלעוו ןוא ןעשטנעמ ןעגנוי

 ...דרע רעד ףיוא

 םייצ יד .ןעגנערּברַאפ טינ גנַאל ױזַא ָאד רעּבָא ןָאק עמ

 ייז .לעכלעיּפש ןייק טינ טרָאפ זיא סענעמַאזקע .טינ טהעטש

 אישק ַא רָאנ ,סַאלק ןיא עטסעּב יד ןוא עטשרע יד יקַאט ןענעז

 רעטסעּב רעד זַא ,ןעפערט לָאמַא ךיז ןָאק סע ? ךיז טכַאמ עס סָאװ

 ןוא -- טרעכיזעג ןעוועג זיא שטנעמ ןייא רָאנ .ןעלַאפכרוד לאז

 סָאװ, .ןעלירּב עצרַאװש יד טימ רָאטקעלָאק רעד ןעוועג זיא סָאד

 ּפ
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 -וא, רעד טימ ןעדנוּבעג טָאה םהיא סָאװ ,עגיצנייא סָאד
 תמאּב טָאה רע ןעכלעוו ,ס'ידָאד ילא רבח ןייז ןעוועג זיא ,/ענדזעי
 ןענָאק ןייז רַאפ ןוא רעטקַארַאכ ןעגידעּבעל ןייז רַאפ טָאהעג ּבעיל
 רע'תמא ןייַא יו ,סרערהעל עלַא ןעמירקרעּביא ןוא ןעכַאמכָאנ
 -ענרעּביא ייז ןעּבָאה ןעייווצניא עדייּב ,רעקימָאק ַא ,רָאיטקַא
 ,רעכיּב טנעיילעג ייז ןעּבָאה םענייאניא עדייּב ,טלעוו יד טרהעק
 ,םירבח עגירעּביא עלַא ןופ טלײטעגּפָא ןעוועג ,גָאט ןעטוג ַא טּבעלעג
 ןעוו ,טייצ רעד ןיא .,רעקעלפ ,ּפעק עטּפָאטשרַאפ ןעטסניימ םוצ
 ארומ ,טרעּבעיּפעג ,סענעמַאזקע יד וצ טיירגעג ךיז ןעּבָאה ענעי
 שטיװָאניּבַאר םולש ,םירבח ייווצ יד ןעּבָאה ,לַאפכרוד ַא רַאפ טַאהעג
 יד טאהעג ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ קזוח טכבַאמעג ,ס'ירָאד ילא ןוא
 ןעסיורד ןיא .ןעּבעל-רעמוז .האּפ רעקניל רעד ןיא סענעמַאזקע
 ,ךייט ןיא ךיז ןעדָאּב וצ ףיוא טייצ עטסעּב יד .ןרעדץנ ַא זיא
 טייז רענעי ףיוא ,טייוו-טעה ,?עפיש ַא ןיא ךיז ןעפיש וצ ףיוא
 ,עדאוועל ַא ָאד זיא ןעטרָאד ,טערעשטָא םענירג ןעכיוח ןיא ,גערּב
 -נערּפשַאּב סעקטירַאגרַאמ עטיור ןוא עסייוו ךס ַא טימ ,דלעט ַא
 א יקַאט ,לעדלעוו א טהעג עדַאװעל רעד ןופ רעטייוו ןוא ,טלעק
 םוצ זיּב ,דלעפ ןעצנַאג ן'רעּביא ןעפיול ךיז ןעזָאל .דלַאװ רעצנַאג
 ןופ רעוו .ןעכַאז עניילק יד ןופ טינ זיא --- םעטָא ןייא ןיא ,דלַאװ
 ייז ? רעהירפ ןעפיול וצ ןעמוק טעװ ,ילא רבח ןייז רעדָא רע ,ייז
 םענירג ן'פיוא ףרָאװ ַא ךיז ןעמ טוהט .םעטָא ןהֶא עדייּב ןעּבייֵלּב
 טלעּבַארג עמ ןוא ןעמ טניל ּפָארַא םינּפ ן'טימ .זָארג ןעגידנעקעמש
 -ַאּפש ,עלעגעילפ א טכירק סע ואוו ,דרע עגידמַאז עיור עשירפ יד
 עטשרעדעפ יד טימ טּפעלש ,עקשערומ ַא טעשזױּפ ,לעקושז ַא טרעיצ
 .םיוּב א ןופ לעדָאנ ַא ,ערָאק לעקיטש א ,יורטש עצנַאג א ךעלעסיפ
 -רַאפ א ,עגידנענעיוורַאפ ַא ,עגילייה ַא ,ענדָאמ ַא .ליטש זיא'ס
 טרהעטשענ טייקליטש יד טרעוו ןעטלעז .טייקליטש עגידנערעפעלש
 ךרוד ךיז ןעגָארט סָאװ ,ךעלעּבלעװש עהייר ַא ןופ ץיווצ ַא ךרוד
 ךיז טרעהרעד סע רעדָא .ןענער ַא ףיוא ןמיס ַא -- ּפעק יד רעּביא
 טערעשטָא ןופ טייוו ץיגרע עּבַאשז רעט'מותי'ראפ ַא ןופ קָאװק א



5 

 ןעגנונעּפַאה עטרהעטשעצ יד

 ןייז טימ רעסעלשטפול טעיוב רע -- .זָאנ רעד ףיוא סענעמַאזקע יר

 ַא טביירש רע -- ."תישילשה לע חצנמל} -- .ס'ידָאד ילא רבח

 יַאט, רעד ןיא "בולק; רעד -- .דנַאלרוג י"ח וצ ףעירביהצילמ

 "טפול יד ןוא ,ףעירב ַא טימ טרעפטנע דנַאלרוג י"ח -- ."ענשטַאב

 .ךיז ןעלַאפעצ רעסעלש

 רעד ןַאטמוק סע .ןעסּכַאװ רעדניק ,ןעגנַאנעג ןיא טייצ יד

 .םרוק םעד ןעגידנע ףרַאד עמ סָאװ ,רעמוז רעטצעל רעד ,רעמוז

 --- ייווצ ךָאנ ,ךאוו ַא ךָאנ טָא .זָאנ רעד ףיוא ןענעז סענעמַאזקע יד

 רצ ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,"ענדזעיוא, רעד ןופ רוטּפ ןעמ טרעוו

 לָאמנייק טָאה עיפַארנאיּב רעגיזָאד רעד ןופ דלעה רעד ,ןעסעגעג

 ןיק .ןעסַאלק יד וצ עיטַאּפמיס ערעדנוזַאּב ןייק טלהיפעג טינ

 יז זיא טפַאשנעסיװ ןוא המכח ןעטרָאד ןופ ןעּפעש וצ ףיוא לאווק

 ָאי טָאה רע סָאװ ,לעסיּב סָאד .ןעוועג טינ לָאמנייק םהיא רַאפ

 -עג טָאה סָאװ ,םיוּב םעד ןופ רעכיג ןעוועג סָאד זיא ,טשַאנעג

 -ערּבעה ןוא עשיסור ,רעכיּב ."הלּבשה , טייצ רענעי ןיא ןעסייה

 יר ןעוועג ןענעז סָאד --- ןעלַאנרושז ,ןעגנוטייצ ,רעטעלּב ,עשיא

 םָאה ךס ַא .ליומ ןעלופ ן'טימ ןעסעגעג טָאה רע סָאװ ,תוריּפ

 רעװַאלסַאיערעּפ עגיטלָאמעד יד ,"ּבולק , רעד ןעפלָאהעגטימ םהיא

 יד טימ ןוא ןענהָאזנימינּב טימ ,רָאטקעלַאק ן'טימ ,ץנעגילעטניא

 -- ןעװעג ןיא לַאעדיא רעד ןוא ,שארּב סמעדייא ענעטָארעג

 .קעטָאילּביּב רעסיורג ןייז טימ סעקרָאװריּפ יד ןופ דלָאנרַא
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 ,ןעפראוודוצ סיּפע רהיא לָאז עמ ,ןעטרַאװ ןוא שטנעמ רענידניז ַא יו ןעקוס ,ןעקילרומ וצ ןוא סיפ ענייז ןַא ךיז ןעּבייר וצ ףיֹוא טינ טרעה ןוא --- .../! ךיז טהעז עמ ןוא טּבעל עמ יּבַא !טע, :ןעסייה ףרַאד סָאֹוו ,ןָאט ַאזַא טימ האל-הנייפ
 ,ריש םעד טנָאז ןוא ףױרַא ןעגיוא יד רע טצנַאלגרַאפ ,ןעטעּב םהיא טעוו עמ זיּב טרַאוװעג טינ ןוא "ףישעמ 5ֹּכ לע וימחרו :רע טסייה ,ריש ַא ףיורעד טָאה רע זַא ,טגָאז ןוא יירד עלַא ףיוא קוק א ,גנולש א ןהָאזנימינּב טוהט .ץפיז ַא טימ רָאטקעלָאק רעד טגָאז -- ! םייח-ילעּב רעצ ---



 דירַאי ם'נופ
18 . 

 לָאמַא טאהעג ןיוש יז טָאה תונורכז עגיזָאד יד ןופ רנהמ רעד

 רעדנַא ןייֵא ןיא ןעמָאנ ןעגיזָאד םעד רעטנוא יקַאט ןעּבירשַאּב

 ןעוועג זיא סָאד .( "ס'נוח םעד יסייּפ לעטָאמ , ךֹוּב ם'ניא ) טרָא

 ַא הרבח רהיא ןעּבָאה ,עּבָארג ַא ןעוועג זיא יז לייוו ןוא ,ץַאק ַא

 טַאהעג ןעּבָאה הרבח ,"עט'יאּבג יד האל-הגייפ , ןעּבענעג ןעמָאנ

 "פָארַא רהָאי עלַא טָאה האל-הנייפ ןוא ,ךעלעצעק וצ טײקכַאוװש א

 ןענעז ךעלעצעק יד ,ךעלעצעק עּכַאר ענעש ןופ רוד ַא טכארּבעג

 -הגייפ ןוא ,ןעפרָאװעצ ,טקנעשעצ ייז ןעמ טָאה ,ןעסּכַאװעגרעטנוא

 ,עטלעצרָאװעגנייַא ןייַא ,ענעסעזעגטלַא ןייֵא ןעבילברַאפ זיא האכ

 ןוא הטרעוו רהיא טהעטשרַאפ סָאװ ,ץַאק א ,עטעוועדנופראפ ַא

 תסחוימ עסיורג ןייק ,תמא .סיפ יד טימ ןעטערט טינ ךיז טזָאכ

 ן'טימ ץימש ַא טּפַאחעג ,ןעוועג טינ עמַאמפיטש רעד ייּב יז זיא

 ן'רעּביא טשרַאּב רעד טימ לָאמַא ןוא ,ןײרַא טייז ןיא עצכוּב 8 ,סופ

 ס'עמַאמפיטש רעד ןופ עקצַאצ רהעמ יז זיא סָאװ טימ רָאנ --- ,ּפָאק

 ךיז ןעהענַאּב רעדניק ס'עמַאמפיטש רעד ןוא ?רעדניק ענעגייא

 ,וינעצומ-וינעצוק גירעּביא טשינ ךיוא ,ן'האל-הנייפ טימ ,רהיא טימ

 עניילק יד קעװַא רהיא ייּב ןעּמעלש ,טדיוט םוצ רהיא ןעוהט

 ! תושפנ-תנּכס טימ ייז ןעשטומ ןוא טסורּב רעד ןופ ךעלעצעק

 ןָאק גנידסלַא ףיוא ) ץוריּת ַא ןַאהרַאפ ךיוא ףיורעד דעּבָא זיא'ס

 ןהעגַאּב ךיז רעדניק ןעלָאז סָאװ רַאפ : ( ץוריּת ַא ןעניפעג ןעמ

 םימ ךיז טהעגַאּב עמַאמ ענעגייא רעייז יו ,רעסעּב ץַאק א טימ

 ַא ןעװעג ןיא םולש ןעוו ,יאדוַא ..? רעדניק ענענייא ערהיא

 "מוא ן'האל-הנייפ לָאז עמ ,ןעּבעגעג גנוטכַא רע טָאה ,רעשימייה

 וצ טמוק ,טסַאג ַא רָאנ זיא רע זַא ,טציא .ןענידעלַאּב טינ טסיז

 ,םינּפ-לּבקמ האל-הנייפ םהיא ןיא ,תּבש ,ךָאו ןיא לָאמ ןייא ןהעג

 סיוא-טגיוּב ,ןײרַא טמוק רע זַא ,ףיוא-טהעטש ,םענענייא ןייַא יו

 -טהיצ ןוא סיפ ענייז ייּב ּפָאק ן'טימ בייר א ךיז טוהט ,ןעקור םעד

 -הנייפ ,ריד זיא סָאװ, .ךיז טקעַאּב ןוא ץינהעג ןעגנַאל ַא םיוא

 ךיז ןעגיוּבעגנַא ,לעּפעק ן'רעּביא טעלג ַא יז רע טוהט --- "? האל

 ּפֶא םהיא טרעפטנע -- ?) וא -ַאינמ; .דרע רעד ףיוא רהיא וצ
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 יי .שיט ן'כָאנ ןוא שיס ם'ייּב ,שיט ן'רַאפ ,ךָאו רעד רַאפ טלעמַאזעגנָא םהיא ייּב ךיז טָאה
 ..2 !!ןעטלעוװ עלא סיוא ךיז ןעזָאל סע ! טנעכייצעגסיוא, : תובהלתה טימ גָאז א רע טוהט ,טנַאה ַא ןָא טנַאה ַא גידנעשיוו ןוא ,ןעפנַארּב ןעקרַאטש פעקעשילעק ןיילק א םימ טקנירטראפ ,ךיוי-שיפ רעטרעפעפ -ענ"קרַאטש רעד ןיא הלח עשירפ יד טקנוט ,ןעקַאּב עדייּב ףיוא טקַאּפ ?ייוורעד רָאטקעלַאק רעד ןוא ,ןעטעּב גנַאל טינ ךיז טזָאל ,ןעגנילש ןעשיטסירעטקַארַאכ ןייז ןופ ןעהעזסיױרַא טנַאקעג טָאה עמ סָאװ ,טרעגנוהעגסיוא טוג ךאּבענ זיא רע שטָאה ,ררושמ רעד ןוא .?ןעגָאז סיּפע אמּתסמ ררושמ רעזנוא זנוא טעוװ דניצַא, : ןעּבענעג גָאז ַא ,ןיירט רעלעט ןיא ןעלירּב עצרַאװש יד ךרוד גידנעקוקניירַא ,רָאטקעלָאק רעד ,רע טָאה ,ןעשַאװ ךיז ןעננַאגעג ןוא שודיק טכַאמענּפָא ,ףרַאד עמ סָאװ ,ץלַא טגָאזענּפָא טָאה עטַאט רעד ןוא ?חוש ןופ ןעמוקעג זיא ןעמ זַא .םהיא ןופ רעשיטקַארּפ ךס ַא ןעוועג ןיוש זיא ןעלירּב עצרַאװש יד םִימ .ךָאטקעלָאק רעד

 "עט'יאּבג יד האל-הנייפ, ןעוועג זיא םָאד ,םיחרוא עגיד'תּבש יד ףיוא טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ . ,שפנ ןעגידעבעל ַא ךָאנ ןעגעוו רעטרעוו רַאּפ ַא שטָאח ןערעוו טנַאזעג ָאד זומ ,טלוּב רחעמ ךָאנ ןייז לָאז עילידיא יד ןוא טנידנעראפ ןייז לָאז דליּב סָאד ידכּב .ןעסע ן'כָאנ ףיוא דער פעסיּב עגירעּביא סָאד ןעזָאלרעּביא ןוא ךיוא ןעסע סיּפע לָאמַא ןיוש ןעלָאז ייז ,רעטנוא ייז טּביירט ןוא םיחרוא עגיד'תּבש יד ףיוא גיוא ךילטניירפ ַא טימ יז טקוק ,עקרוזירפ רעוועשטידרַאּב רחיא ןיא ַתֹּבִׁש דובּכל טרעיילשעגסיוא ןוא ,רעכעה ראה ַא ףיוא תֹּבש ןעגיזָאד םעד ףיוא ךיוא ךיז טּביוה ,עמַאמפיטש יד יו ,המשנ עשיאָאזָארּפ ַאזא ןפימא זַא ,עכיוה ַאזַא גנומיטש יד ןיא ,סלַאפנעדעי ?םענייאניא ןעכַאז עלַא טימ רעדַא ? ןעפנָארּב פעקעשילעק ן'טימ רעדָא ? ךיו-שיפ רעטרעפעפעג רעד םימ רעדָא ? םיריש ס'נהָאזנימינּב טימ ; ןעטלעוו עלַא סיוא םהיא ייּב ךיז ןעזָאל סָאװ טימ ,ןעפערט וצ ןעוועג רעווש ךָאנ זיא סע |
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 -- ,ןעגיוא יד ןיא ןערערט שזַא םהיא ןעהעטש סע זַא ,תולעּפתה

 םניירפ רעגנוי ןייז .ןעקיפנמוא עניילק יד ןופ ךיוא סָאד זיא

 "נימינּב טעַאּפ רעד ןוא ,ףָאלש ןעטונ א ,טָאג ןעקנַאד ,טָאה םולש

 ,רע וַא םורָאװ .טפָאלש רענעי סָאװ ,גינעוו ךיז טרעמיק ןהָאז

 ךיז געמ ,ןעזרעפ ענענייא ענייז ןענעייל ןיא טלַאה ,ןהָאזנימינּב

 ! ןערהעקרעּביא טלעוו עצנַאג יד טלָאמער

 עגיזָאד יד טרהעקעגנָא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,גולפ ןיא ,ךיז טכַאד

 סָאװ ?ערעדנַא סָאד טימ סנייא ןענױשרַאּפ ענעּבירשַאּב עלַא

 -לעּב ַא דיא ַא ,שטיװָאניּבַאר םוחנ זיא ,?שמֿכ ,ןתוחמ ַא רַאפ

 ןעדיא ַאזַא טימ ,ליּבכשמ רעּבלַאה ַא ןוא דיסח רעּבלַאה ַא ,תיּבה

 עצרַאװש יד טימ רָאטקעלַאק רעד יו ,רגנתמ א ןוא קַאװטיל א

 יד ןעשיווצ זיא תוישרּפה-תוכימס ַא רַאפ סָאװ ןוא ?ןעלירּב

 ןוא ? ןהָאזנימינּב ררושמ ןעטריטלַאזקע ןעגירעגנוה א טימ ייווצ

 עװַאקיצ ַא ןעלהיפ הביבס רעגיזָאד רעד ןיא טנָאקעג ךיז טָאה יו

 רָאה עטלעזיירגעג עדנָאלּב טימ ,ךעלקעּב עקכוּפ טימ ?ע'רוחּב

 יו ,םהיא ייּב ןעסכַאװ ןעמונעג רָאה יד ןעּבַָאה סופיט ן'כָאנ )

 לע'רוחּכ ַא ןוהט וצ טַאהעג ָאד טָאה סָאװ ? ( ןעגער ַא ךָאנ זָארג

 ןיא ,סױרַא ןעסיורד ןיא רָאג םהיא טהיצ סע ןעוו ,ןערהָאי יד ןיא

 -ַאּבּבלַאה טימ ,םירבח טימ רעיצַאּפש ן'םיוא ,ןעטרָאנ-טדָאטש

 ַא זיא סָאד זַא ,ןעגָאז ןעמ ףרַאד ךָאד ןוא ?ךעלדיימ עטנַאק

 ןייֵא ,טפַאשטניירפ עכילדנעטשרַאפמוא ןייֵא ,עילידיא ענעטלעז

 -עג ַא ןעוועג זיא תּבש רעד ןוא ,טעטימיטניא עכילּביײרשַאּבמוא

 םקוקעגסױרַא ןעּבָאה עלַא ייז עכלעוו ףיוא ,שינענענַאב עטשטניוו

 ןופ רעצימע סָאװ .ךָאװ עצנַאנ יד גנונַאּפש רעטסערנ רעד טימ

 ,ןעזײװַאּב וצ ,ןענָאז וצ ךַאז עטוג ַא סיּפע טַאהעג טָאה רעיפ יד

 ןהָאזנימינּב .תּבש ףיוא טזָאלעגרעּביא סע רע טָאה ,ןעלהעצרעד וצ

 ךָאו עצנַאג ַא טרעטַאמעג טינ ךייַא טָאה רע לעיפיוו ,ררושמ רעד

 טזָאלעגרעּביא ךָאד ייז ןופ עטסעּב יד רע טָאה ,םיריש ענייז טימ

 ן'כָאנ; ױזַא ךיז טדער סע ,םסייה סָאד .שיט ן'כָאנ ,תּבש ףיוא

 םע סָאװ ,ץלַא ןעזיװַאּבסױרַא רע טָאה ןע'תמא רעד ןיא ,"שיט
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 ,פע'רוחב ַא .ןעסיורג ַא ףיוא יװ טעמּכ ןיוש םהיא ףיוא טקוק
 ? טייקגיניילק א --- ןעדנוטש טיג ,טלעג ןיילַא ןיוש טנעידרַאפ סָאוװ

 ןערָאװעג זיא ןוא טסעק ןופ ּפָארַא זיא לע'רוחּב סָאד טניז ןֹופ

 ןעמונעג ךיז םיחרוא ערעדנַא ייווצ יד ןעּבָאה ,ךיז רַאֿפ שטנעמ ַא

 ."רהיא , ןענָאז םהיא ,ןעסיורג ַא טימ יו ,םהיא טימ ןענעכער
 טָאה רע ,הנוק ַא ,"דנוק, א ןערָאװעג רע זיא רָאטקעלַאק ם"ייּב

 טנַאזענוצ ,יײרעטַאל רענייוושניורּב ?עטכַא ןייַא ןעּבירשרַאפ םהיא

 ןייז יו ,טייקרעכיז רעּבלעז רעד טימ ןוא ןָאט ןעּבלעז םעד טימ

 ןעמענסיוא ,ףליה ס'טָאנ טימ ,םשה הצרי םא ,טעוװ רע זַא ,ןעטַאט

 ןיא רעד -- ןהָאזנימינּב רעטכיד רעד ןוא .,סניוועג עטסערג סָאד
 סָאװ ,ןַאמ-חרבח םֹוצ רעהעגניירַא רעטּפָא ןייֵא ןערָאװעג טַאלג
 ןעו ,טייצ רעד ןיא לעשיט ןייז ףיוא ןעּבירשעג ,ןעדנוטש טיג

 לָאמנייא ןענָארט וצ טכַארּבענ ,ןעדנוטש יד ףיוא ןעוועג זיא רע

 םענעקַאּבעגטלַא ן'טימ ןערעיּפַאּפ יד טימ לעדנַאדָאמעשט יורג ןייז
 ַא ןענרָאמהירפ עלַא ןעטָארּב לָאז רע ,םעד טָאטשנָא ןוא ,טיורּב

 -סיוא ןוא הינסכַא רעד ףיוא ןעשטיווָאניּבַאר ייּב גנירעה ?עקיטש

 ךיז רעסעּב ןיוש רע טָאה ,עמַאמּפיטש רעד ןופ תונויזּב ןהעטש

 ןופ עט'תיּבה-לעּב רעד ייּב טייּברַא עגיזָאד יד ןוחט וצ ןענוגרַאפ

 ףוס-לכ-ףוס ךיז טָאה רע ןעכלעוו וצ ,םולש םניירפ ןעגנוי ןייז

 .גירנעטש ףיוא טצעזַאּב ןוא ןעּביױולקעגרעּבירַא ןעצנַאנניא

 ייווצ ,ךילריטַאנ ןוא טסָארּפ ץנַאג ןעמוקענסיוא זיא סָאד

 רענייא ןייז ךילצונ ןענָאק ןוא טנייפ טינ ךיז ןעּבָאה ןעשטנעמ

 ? םענייאניא ןייז טינ ןעמ לָאז סָאװ ראפ -- ןערעדנַא םעד

 טניירפ רעגנוי ןייז .ררושמ ַא ,רעערּבעה רענעש ַא זיא ןהָאזנימינּב

 --- טעּב ןייק טינ דלעפ ַא ,סטיירּב ַא ,טעּב ַא ,רדח רעדנוזַאב ַא טָאה

 יא ?רענייא טינ ,ייווצ ןעניל ןעלעוו סע זַא ,סע טדָאש ןעמעוו

 טרעה ןוא דער סָאמ ןעיינ ךיז ןיא טָאה ןהָאזנימינּב רעטכיד רעד

 סעמעָאּפ עצנַאנ ןענעייל ,םיריש ענענייא ענייז ןעּביול וצ ףיוא טינ

 ַאזַא טימ ,תובהלתה ַאזַא טימ אקוד ןוא ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיּב
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 טימ טהעג ,גנירעה לעקיטש ַא עקיּפָאק ַא רַאפ ,גָאט עּכַא ךיז רע

 "טנַא ,ןיירַא ךיק ןיא ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ,עקנילָאװַאּפ םעד

 יז ,עמַאמפיטש רעד ראפ םיצנַאװצ-ןהעצפופ לָאט ַא ךיז טנידלוש

 ןעוויוא ןיא גנירעה ?עקיטש סָאד ןעגעלקעוװַא ןעּביולרעד םהיא לָאז

 "וצ עלעסיּב ַא ךיז לָאז עס ,ןעלהיוק עסייה ףיוא עלעקניוו ַא ןיא

 ,ןעטָארּבוצ וצ ןָא ךיז טּביױה גנירעה לעקיטש סָאד זַא ןוא ,ןעטָארּב

 טזָאל ןוא ,ךיז ןעלנערּפ ןוא ןעמושז ,ןעריטסעטָארּפ וצ ןָא סע טביוה

 םרעווש .ּבוטש ןופ ןעפיולטנַא ףרַאד עמ ןַא ,קנַאטשעג ַאזַא סױרַא

 ןעפרַאװסױרַא םהיא יז טעוו לָאמ ערעדנַא סָאד ןַא ,עמַאמפיטש יד

 םורָאװ .םייקמ טינ יז זיא העובש רהיא רָאנ ,גנירעה ץטימ

 ןוהט סעכלעזַא לָאז עמ ,רעטָאט א ןופ ץרַאה א ןעּבָאה ףרַאד עמ

 -עג לעקיטש ַא טימ ךָאו עצנַאג ַא טּבעל סָאװ ,ןעשטנעמ ַא טימ

 .םנירעה םענעטָארּב

 חרוא ןייַא רע זיא ,תּבש טמוק .תּבש זיא עמהַאנסױא ןייַא

 רעכעה ּפָאק ַא טימ ךָאנ ןוא .ןעמעלַא טימ ךיילנ שיט ם'ייב

 ,םכח-דימלּת ַא ,רעלעדייא ןייא דיא א .םיחרוא ערעדנַא עלַא ןופ

 ןייֵא ךַאּבענ זיא רע ,סָאװ יִא ! ךרושמ א ,רעּביירש ַא ,ליּכשמ ַא

 ,םדנעוועג םהיא ןיא ןייז לָאז'ס ? ןוהט רע לָאז סָאװ -- ןַאמערַא

 ...לומ ןייק אטינ זיא'ס ןַא רָאנ .דיגנ א ןעוועג רעסעּב רע טלָאװ

 ץפיז ַא טימ םהיא טרעפטנע תיּבה-לעּב רעד .ץפיז ַא טוהט רע ןוא

 לעזעלג א ןָא ךיז טסיג ןוא ,ןייוו לעזעלג ַא ןָא םהיא טסינ ןוא

 עלַא ןוא ,ןייוו ?עזעלנ א ךיוא רָאטקעלַאק םעד ןָא-טסיג ןוא ,ןייוו

 ,לארשידללּכ ן'רַאפ רָאנ ,ךיז רַאפ רָאנ טשינ ,םייחל ןעקנירט יירד

 םרעוו גנוצ יד ןוא ,גידעּבעכ ןעמ טרעוו ןייוו לעזעינ א ןופ ןוא

 טשינ -- םענייאניא עֶּלַא ןעדער ןָא-טּבױה עמ ןוא ,ןעדנוּבעגפיוא

 ,רעכיּב ,םירפס ןופ ,הרות-ירבד רָאנ ,םולשו-סח ,םילטּב םירבד ןייק

 ...םפַאשנעסיװ ,הלּכשה ,המכח

 יד ןופ רעסַאפרַאֿפ רעד ,"םיחרוא, יד ןופ רעטסגנוי רעד

 רָאנ ,ךערּפשעג ןיא ןירַא ךיוא ךיז טשימ ,ןעגנוּבײרשַאּב עניזָאד

 עמ שטָאח ,עסיורג ןעשיווצ טרָאװ גירעּביא ןייַא טימ ךיז טיה רע
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 / .ע?לעגנוי ַא רָאנ ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו ,קירוצ גיצרעפ רעדָא גיסיירד ראי ַא טימ ןהָאזנימינּב רעד טָא ןעהעזעגסיוא טָאה ױזַא יו ,ןעסיוו וצ עווַאקישט , :ךיז ייּב טכַארטעג לָאמ ןייא טינ עיפַארגָאיּב

 | ,ייט ןייז ךיז טקנירט ןוא רעקוצ ?עקיטש ןייז ענעשעק ןופ סיױרַא ךיז טמענ ,"ןעצרַאה םוצ טונ , זיא'ס סָאװ ,!ךעלטעלּב-סענעס,, ןימ ַא סיּפע לערעיּפַאּפ לעג ַא ןופ ףױרַא ךיז טיש ,גיוא ןיַא יו לופ ,רעסַאװ גידוז קיניישט ןעסיורג םענעגייא ןייז ןיא ןָא ךיז רע טּפַאצ ,רַאװַאמַשס םעד ןיירא -טנַארט עמ זַא .םירדח ייווצ ןעשיווצ ,רָאדירָאק ןערעטסניפ ַא ןיא ,עקּפַאנַאק רענעטַאריס רעטלַא רעד ףיוא סע טפָאלש ןעפאלש ,ךאז ןייק טינ טרעדַאפ ןוא ךאז ןייק טינ ?יוװ ןוא ךַאז ןייק טינ ףרַאד סָאװ ,שפנ ןימ ַאזַא טרפּב ,םוטש ןופ ןעשטנעמ ןייק טשינ טּביירט עמ .ןעלַאפרַאפ ןעוועג רעּבָא ןיוש זיא סע ? עיצנַאטס ףיוא ןיקסדַארגענסַאי ןבואר וצ ןעפָארטעג טינ רעסעּב רע טָאה סָאװ רַאפ ,טגערפעג ןוא ,"ןעהעגפיוא רעטיש ןעלָאז ייז ןוא ןעהייז טכידעג ייז ףרַאד עמ, סָאװ ,ןע'לזמ-םילש ענעי ןופ רענייא ,?זמ-םילש ַא זיא'ס זַא ,טגָאזעג דלַאּב יז טָאה ,לעכיּב ַא ןופ סיּפע ןעטַאס ן'רַאפ גידנענעייל ,לעדנַאדָאמעשט ן'טימ ןױשרַאּפ םעד ןעּפָארטעג ןוא ןעמוקעג זיא יז זַא .םייה רעד ןיא ןעוועג טינ זיא ,עמַאמפיטש יד ,יז ןעו ,העש רעד ןיא טארוקַא ?עדנַאדָאמעשט יורג ַא טימ גָאט םענעש א ןיא לָאמנייא ןערהיפ וצ טכארבעג רָאטקעלָאק רעד םהיא טָאה ,קילג "םענ'הפירט , ןייז ףיוא ..,,ןערעדנַא םעד טּפעלש לזמ -םילש ןייא , .רָאטקעלָאק רעד וצוצרעהַא "טעדַאנרַאפ , םהיא טָאה ,עמַאמפיטש רעד ןופ ןושל םעד טימ ךיז נידנעקירדסיוא  .טינ } רענייק טסייוו --- רעהַא ןעמונעג ךיז רע טָאה ןענַאװ ןופ

 טפיוק גנירעה ןוא .( רעגידווערָאּפש ) רעסעּב זיא רעטלע סָאװ ,ןעקַאּבעגטלַא זיא טיורּב סָאד ,פעדנַאדָאמעשט ןעיורג ןיא ךיז ייּב טיורּב ןייז ךיז טָאה רע .ענעגייא סָאד ךיוא זיא ןעסע ן'טימ
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 ױזַא יו ,רּבחמ רעד טרעדליש ךארּפש-הצילמ רענעש ַא רהעז ןיא

 םייהשטנעמ רענעּברָאדרַאפ רעד ףיוא טםרעזייּבעצ ךיז טָאה טָאג

 ןיא ,ךילריטַאנ ,ערילח יד דרע רעד .ףיוא טקישענּפָארַא טָאה ןוא

 ,"ערילח, ַא ,עכילקערש ַא ,ע'סואימ ַא ,הבקנ ַא ןופ טלַאטשעג םעד

 ןוא סטכער טדיינש יז ןוא ,טנעה יד ןיא ףלח ןעסיורג ַא טימ

 ןעּבירשַאּב זיא עטנַאד ןופ םנהיג רעד זַא ,ךיז טהעטשראפ .,סקניכ

 רהעמ א רעזעל ן'פיוא טכַאמ ןוא ןעּברַאפ עכילקערש רהעמ טימ

 .רקיע רעד זיא סָאד טינ רָאנ ."ערילח, יד יו ,קורדנייַא ןעפעיט

 -לעיפ ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד .ךַארּפש יד ָאד זיא ךַאזטּפױה יִד

 יד סָאװ ,ךַארּפש-הצילמ עגידרעקוצ-סיז ,עגיטרַאסיורג ,עניּבראפ

 זיא'ס סָאװ ,זיא סָאד .טנעידרַאפ טינ רעכיז סעכלעזַא טָאה ערילח

 .ןײלַא רּבחמ רעד טמוק דניצַא ,קרעוו םוצ ךייש

 -רעיפ טיירּב ַא טימ ,רענירענייּבטיירּב ַא רָאנ ,רענעקורט ַא

 זַא ,רעטיש ױזַא ,ןעסּכאװַאּב רעטיש ,םינּפ גידנעצנַאֿלג גיבכעקע

 ּםָארַא-טהעג סָאװ ,גנולש ןעדעי ןעהעז ןעמ ןָאק ,טסע רע תעּב

 םוהט גנולש ןעדעי ייּב ,זנַאנ רעגירעגנוה ַא ייּב יװ ,זלַאה ןיא

 עגירעגנוה ַא יו ךיוא ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ּפָאק ן'טימ ךַאמ ַא רע

 רַאפרעד ,רעטיש ךיוא ןענעז ,ָּאק ן'פיוא סָאװ ,רָאה יד .זנַאג

 ,ךעלרעשטוק עטלעזיידנרַאפ טימ ּפָארַא ןעגנעה ןוא גנַא5ֿ ייז ןענעז

 .ןעצנַאלג לָאז'ס ,טרימשעגנָא ךַאז רעטעפ ַא סיּפע טימ לָאמ עלַא

 .שילעּפַאק ןעטרַאה ןעכיוה א טימ ,שטייד ַא יו ,רע טהעג ןָאהטעגנָא

 ,ןייר תונּכס טימ רָאנ ,טָּכֵא ךילקערש זיא םהיא ףיוא סָאװ ץלַא

 .ןילַא גנידסלַא ןוא ,טסערּפענוצ ןוא טלעטשרעּבענסױא ,גיטכיצ

 לעּפענק ַא ןיילַא ,טכירראפ ןיילַא ,טסערּפעג ןייֿלַא ,טגיניירעג ןייֿלַא

 סיוא טכַאנייּב ןיילַא ךיז טשַאװ רע זַא ,הרבס א .טהיינעגנייא

 סָאװ ,סּפינש רעד וליפא ןוא ,גָאטייּב טגָארט רע סָאװ ,דמעה סָאד

 רע זַא .הכאלמ ענעגייא ןייז ךיוא זיא ,זלַאה ן'פיוא םהיא ייּב

 ַא טימ ,לוק גיצרַאה ַא טימ ,םירביא עלַא טימ רע טרער ,טדער

 .ףױרַא טצנַאלגרַאפ ,טכַאמענוצ-ּבלַאה ןעניוא .יד ןוא ,םינּפ-תונמחר

 רעגיזָאד רעד ןופ דלעה רעד טָאה ,ןיושרַאפ םעד ףיוא גידנעקוק
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 עילידיא ַא

 =+ .האונימינב ררושמ רעשיאערבעה ַא -- .תנש ףיוא םיחרוא
 -- ."ערילחה וא טפשוהי קמע, ס'נהָאזנימינב ןוא םנהיג ס'עטנַאד
 תבש --- .ןעלהיוק ףיוא גנירעה לעקיטש ַא טָארב רעטכיד ַא ױזַא יװ
 .תבש ףיוא סיורַאטקוק "עט'יאבג יד האליהנייפ, -- .שיט ם'ייב

 --- חוצמ ַא רָאנ טינ ןעוועג זיא תֹּבש ףיוא חרוא ןייַא ןעּבָאה
 .תוליגר ןימ ַא ןערָאװעג זיא סע ,עבט רעד ןיא ןיירַא זיא סע
 .טייצ רענעי ןיא ןעדיא עשיּתּבה-לעּב ייּב ןעוועג סָאד זיא ױזַא
 טינ טָאה ,לשמל ,שטיװָאניּבַאר םוחנ יו ,תיבה-לעּב ַא דיא ַאזַא
 ןחֶא שיט םוצ תּבש ךיז ןעצעז טסייה סָאװ ,ןהעטשרַאפ טנָאקעג
 רעטרהעטשרַאפ ַא םהיא ייּב ןעוועג טלָאװ סָאד ? חרוא ןייֵא
 ,תּבש

 חרוא רעדנַא ןײַא טקישעגוצ טָאנ םהיא טָאה לָאמ עלַא
 רע .טוג ךיוא .?חרוא ,, ןייא ןעוועג ןהוז רעד זיא ֿלָאמ םגיטציא
 ךָאנ ןעװעג ןענעז םהיא ץוח ַא .רענייא טינ ןעוועג רעּבָא זיא
 טנעק םהיא -- ןעלירּב עצרַאװש יד םימ רָאטקעלַאק רעד = .ייווצ
 טימ --ןה אז נימ ינ ּב ןעסייהעג טָאה רערעדנַא רעד .רהיא
 ,ןעכַאמ טנַאקַאּב ךייַא ךיא לע םהיא

 ַא ,טעָאּפ א רָאנ ,ןזח א ייּב ררושמ ןייק טינ .ררושמ א
 ךוּב ַא טכַאמענ טָאה רע .רעּביירש רעשיאערבעה ַא ,רעטכיד
 ."ערילח ה וא טפשוהי ק מע , :ןעמָאנ ץטימ
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 סע זַא ,ןעגָאז ,ןערעױדַאּב ןעמונעג ,טרערעצ עמַאמפיטש יד רעב;

 טלעו יד טעװ סָאװ ,סנעטשרע .ןאלֿב רעד טינ רהיא טלעפע

 ס'הערּפ ןערעוו ייז לָאז םגָאזעג ,ןעגָאז טעוװ טלעוו יד ? ןענָא

 ןוא .קעװַא לָאמ ןייא זיא ,עמאמפיטש יד זיא גידלוש זַא ,תוּכז

 ? ןעטַאט ןייז ייּב זיא רע זַא ,דניק ַא ילַאק טכַאמ ןעמעוו --- רעדעיז

 "רעד ןיוש טעװ עמ -- ?יומ ַא טימ רעגיצניוו ,ליוס א טימ רהעמ

 םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא .ןעכַאמ טעפ טינ ףיזי יד טימ

 .רערט ַא טזָאלעג יז טָאה ,ךיז ןענענעזעג

 יב ןעמונעג עטַאט רעד טָאה ,סדנוק םעד טײלגַאּבסיורַא

 עצנַאג ַא ,אלימ .רעשימייה א רע זיא תבש זַא ,הּכ-תעיקּת םהיא

 ,ןעליוו סעטָאנ ןיא -- תּבש רעּבָא ,זיא השעמ יד יו --- ךָאװ

 וצ טינ םהיא רע לָאז סָאװ רַאפ תחנ לעקיטש סָאד ..! תבש

 א ןוא סונעג ַא ןיילַא םהיא רַאפ זיא'ס זַא ,טרפּבו ?עלייט

 ןייז ייּב יװ ,תּבש ַאזַא ּפֶא ןעמ טכיר זאוו םורָאװ ,ןענינעגרַאפ

 ?עטאט ןייז יװ ,"סמכיכע-םולש,, יד יױזַא טגָאז רע ? ןעטַאט

 ,ייּב יװ ,"אצמי-ימ-?יח-תשא , רעד ןעש ױזַא טגנילק ןעמעוו ייּב

 רעד ןוא ? עטַאט ןייז יו ,תורימז ןעגניז יווא ןָאק רעו ? םהיא

 ןעדיא עלַא ףיוא טינ רָאנ .,שודיק ןעבַאמ ןעדיא עֶלַא ?שודיק

 .תּבש ןעמ טעװַארּפ רעזייה עשידיא עלַא ןיא .הניכש יד טהור

 ,םולשה"יכאלמ יד ּפָארַא-ןערעדינ רעזייה עשיריא עלַא ןיא טינ רעּבָא

 ןָא-ןעליפ ןוא ןעטפול רעד ןיא ךיז ןעגָארט ,ןעּבעוװש ,ןויפע-יכאלמ

 רענילייה ַא טימ רעדָא ,טייקנילייה רעליטש ַא טימ ּבוטש יד

 ...תּבש גָאט ןעּבעיל ןעסיורג ןעגילייה ם'נופ טייקליטש
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 ,החרט עגיזָאד יד ךיז ףיוא ,ףָאטקעלָאק רעד ,רע טמענ ,ןעניפעג וצ רעווש םהיא זיא רעמָאט
 -ךס ןענרהעל לָאז סדנוק רעד זַא ,יאנּת םעד טימ רָאנ ,טסיזמוא ןעטיירג םעֶלַא טימ טסעק טימ רדח 8 םָא-טיג סָאװ ,ןלעּב ַא םענייא ןענָארקעג טָאה רע ! בוט רתויה דצ לע ןעטָארענּפָא םהיא זיא'ס --.חלודג ַא טימ ןעמוקעג זיא ןוא קעװַא רע זיא ,ןוחט טאהעג בעיל טָאה רע ,ןעדער טַאהעג טנייפ רע טָאה וצרעד ןוא .,טנַאװ ַא ןעדעררעּביא טנַאקעג טָאה רע זַא ,חּכ ַא ןיז ןיא טַאהעג רעּבָא טָאה רָאטקעלָאק רעד .ןַאלּפ םענעגושמ ַאזַא ןופ ןעהעז םינ ,ןערעה טלאװעג טינ עטַאט רעד טָאה תליחת זַא ,ךיז טהעטשרַאפ

 .רעדניק ערענעלק יד טימ טכַאנרַאפ העש ַא רעדָא העש עּבלַאה א ךָאנ לָאמַא ןוא ,רעדניק ערעטלע יד טימ גָאטייּב חעש עּבלַאה ןייא ןוא חירפ רעד ןיא גָאט ןיא העש עּבלַאה ןייא לּכה
 .עטַאט רעד טנערפ --- ? םורַא ןוא םורַא רעדניק ןַאהרַאפ ןענעז עשז-לעיפיוו ---

| 
 ןעבעיז יצ ,רעדניק ףניפ יצ ,רעדניק יירד יצ ,הנימ-אקפנ יד םהיא זיא עשז סָאװ .ןענרהעל רָאנ ךָאד ףרַאד רע ? ןעסע ןעּבעג ןעד ייז ףרַאד רע ?לעיפיוו סיוא ךייַא טכַאמ סָאװ ---

 ! אדייה .ךס ַא ןעניפעג ךיז ןעלעוו עלעטש אזַא ףיוא םינלעּב םורָאװ ,ןיוש יקַאט ןוא ,דלַאּב יקַאט ןוא ,רימ טימ ךיילנ ןעלקעּפ -רעּבירַא ךיז לָאז ןוא ןעקַאּפפיונוצ ךיז לָאז םדרנוק רעד זַא ,יתצע ? ךייש זיא סָאװ --- ןערהיפרַאפ טינ ךייא לע ןוא טניירפ רעטונג א ךייא ןיּב ךיא זא ,טוג ץנַאג טסייוו רהיא ,ךיז טכַאד ? רעדניק
 ךיז טָאה רַאפרעד .ץרַאח קיטש א סורַאטסיײר ץפיז רעדעי רַאנ ,רעטרעוו ןייק טשינ טָאה רע ,ןחייצ יד טימ סע טעייק ןוא ?עדרעּב ערעטיש סָאד טהערד רע .סּכַאװ יװ יױזַא ,פעג ןיא םינּפ ןייז - . ןעטַאט ן'פיוא קוק א רע טּפַאח ,גידנעקַאּפ .רעכיב ,רעכיּב ,רעכיּב ןוא לע'רודיס ַא ,פעקעז-ןילפּת ַא ,ןעקָאז רַאּפ ןייא ,רעדמעה רָאּפ ַא ןופ טהעטשַאּב ּבָארעדרַאג רעצנַאג ןייז .ןעמענ טינ םהיא יב סע ףרַאד טייצ ךס ןייק .ןעקַאּפ ךיז טמענ סדנוק רעד



 דירַאי ם'נופ
118 

 ןַא ךעלּפמעל יד ךיז ןעזָאלּב ,לעטניוו קרַאטש ַא וצ ףיוא ךיז טּביױה

 ,הּברדַא ?ףיורעד טקוק רעוו רָאנ .ןעשַאלרַאפ רָאנ ןערעוו ןוא

 ןָאק .רעטסניפ זיא'ס סָאװ ,רעכיילג ךָאנ זיא ,טליוו רהיא ביוא

 ַא ןוא ,ךעלדיימ ןוא ךעל'מירוחּב ,ךיז ןעלעטשּפָא טלָאמער ןעמ

 ןיא ןעגרָאמ ףיוא ּפָא-דעד ַא ןעבענ ןוא ןוהט ךַאל ַא ,ןוהט סעומש

 ,עעלַא רעד ןיא ,אד םִא ןענעגעגַאּב ךיז ֿכָאמ א ךָאנ טייצ רעד

 ...עניווּב רענידנעקעמש רעטעטיװצעגּפָא סָאװ-רָאנ רעד רעטנוא

 ןוא רעטציהעצ ַא ,רעטעווילַאּפרַאפ ַא םיהַא טמוק עמ ןוא

 ,גנירעה לעקיטש ַא -- טינ טָאג סָאװ טסע עמ ןוא רעגירעגנוה א

 ןיֵא .טיורּב טימ עקלעּביצ ַא ,עקרעגוא ענירג ַא ,עקנַארַאט א

 ?ךיז ןעשַאװ רעוו ,רענייפ ַא ָאד ,ערה-ןיע ןייק ,זיא טיטעּפָא

 בירעמ ןעגעוו טינ וליפא ןיוש טנערפ עטַאט רעד 4 ןעשטנעּב סָאװ

 םינ ךיז טכַאמ רע רָאנ ,םהיא סָאד טקנערק ןעקנערק .,..ןענווַאד

 םייצ ןייק זיא --- טרָאװ ַא רעדניק יד טימ ןעדער ,גידנעסיוו

 יד ןעטיירגוצ ,ןענרעל ןעצעז ךיז ןעמ ףרַאד ,ןעסעגעגּפָא ,ָאטינ

 ּפמָאל ַא ייַּב םולש קעװַא ךיז טצעז .,ןעגרָאמ ףיוא ןעקָארוא

 ,ןעדייל טינ עמַאמפיטש יד ליוו --- ןיסָארעק טנערּב ,ןענרעּכ

 רע זַא ,םולש טגָאז .ןעטַאט םעד סע טסירדרַאפ .יז טעשטרוּב

 ןייֵא ּפמָאל ַא ןוא ,טלעג ןייז רַאפ ןיסָארעק ןעפיוק ךיז טעוו

 לָאז רע ,עטַאט רעד טגָאז .ןערהיפנייַא ךיז רע טעו ענענייא

 םימיירצקמ טינ םהיא לָאז ןוא ךַאז ַאזַא ןוהט ןענעוורעד טינ ךיז

 ןוא ןעלירּב עצרַאװש יד טימ רָאטקעלָאק רעד טרעהרעד .ןייז

 טכַאמ ןוא ןיירַא ךיז רע טשימ .תקולחמ טנייפ טָאה רע זַא ,טגָאז

 שטנעמ ַא ןיוש זיא לע'רוחּב סָאד יװ ױזַא ,ןכּב רשאֹּב .הרשּפ ַא

 ןענרעל ןוא ,לעּברעק ַא ,ערה-ןיע ןייק ,ןיוש טנעידרַאּפ ,ךיז רַאפ

 ןעטצעל םעד ןעּבעגּפָא רָאפ םהיא טהעטש סע ,ךיוא רע ףראד

 ,"סַאדנוק, סיוא ןיוש } סדנוק םעד לָאז עמ ,רשוי ַא זיא ,ןעמַאזקע

 ,יתצעה :סיוא-טזַאֿל רע ןוא .הורדוצ ןעזָאל ( "סעדנוק, רָאנ

 רעּביא זיּב טסעק טימ ריטרַאװק ַא ןעגנידנָא ץיגרע ךיז כָאז רע זַא

 ןוא ."טייהרעטנוזעג ןענרעּכ ךיז רע זָאל ןוא ,סענעמַאזקע ירד
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 ,ןעטרָאג-טדָאטש ןיא םירבח טימ םורַא ןעמ טרעיצַאּפש ,טכַאנ -רַאפ טמוק ןוא .ןעדנוטש יד טימ ןעמונרַאפ -- טכאנ רעד ןיא ןיּב גָאט ןעּבלַאה ןערעדנַא םעד ,סַאלק ןיא רע זיא גָאט ןעּבלַאה ןעטשרע םעד ?ןעניוא יד ןיא דניק ןייק ןָא טשינ טקוק עמ זַא ,ךייא טעּב ךיא ,תחנ ַא רַאפ סָאװ ! ניצניוו רהעז ,גיצניוו תחנ שטָאח ,ךיז טּבעלרעד דובּכ ַאזַא ,טייקגיניילק ַא -- טלעווק המשנ יד ,טסּכַאװ ץרַאה ס'נעטַאט םעד ןוא ..,ערעדנַא עלַא ךרוד יו ,רעטעּב ןעמַאזקע פִא ןעמ טיג םהיא ךרוד זַא ןוא ,טנַאה עגנירג ַא טָאה םולש ןייז זַא ,טגָאז עמ, : ןָאט ןיא העש עּבלַאה ןייא שטָאח ןהוז ןייז ייּב ןע'לעוּפ לָאז רעטָאפ רעד זַא ,רעטָאפ םעד ייַב ןע'לעוּפ לָאז ןוא םוג ױזַא ןייז לָאז רע ןַא ,שטיװָאניּבַאר םוחנ בר טימ רעדורּב רעטונג ַא זיא סָאװ ,ןעלירב עצרַאװש יד
 ,טייקסיז יד זיא סָאד ןוא חיר רעד ןזיא סָאד ,טייקסיז רעטכידעג ַא טימ טפול יד ןָא-טליפ סָאװ ,עניזוּב רעטעטיווצענּפָא סָאװ-רָאנ רעד ןופ חיר ןענידנעקעמש ן'טימ טרירוקנָאק ןעעלַא יד ןעשיווצ ךעלרָאּפ עגידנערעיצַאּפש יד ןופ ביוטש רעד ןוא ,טענַאּבַארַאּב קיוּפלעסעק רעד ןוא ,ןעּבורט סעּבורט יד ןוא .רעקרַאטש ךָאנ עלעקעטש ן'טימ טכַאמ ןוא ןעּפיִל עּבָארג ענייז טימ ןוא ןעגיוא -ןעשרַאק עצרַאוש ענייז טימ ןעטייוו רעד ןֹופ ייז וצ טלעכיימש ,ךיילג עלַא בעיל ייז טָאה רע ןוא ,עלעקעטש ןייז ןיא טּבעילרַאפ ןענעז ךעלדיימ עלַא .ןעַּפיל עּבָארג טימ ןוא ,ןעשרַאק יד יו ,ןעניוא עצרַאװש ןוא דרָאּב רעצרַאװש ַא טימ דיא ַא ,רעטסיימ -כעּפַאק יאווָאקלַאּפ ן'טימ --- קיזומ-רעטילימ יד --- קיזומ טלעיּפש טרָאד .ןדעד|ג ַא ןעטרָאג-טרַאטש רעווַאלסַאיערעּפ רעד זיא רעמוז
 סע זַא ױזַא ,ךעלזעלג ענעכָארּבעצ םימ ,עט'כשוח'ראפ ,עטרעכיור -רַאפ סָאד יא ,ךעלּפמעליזַאג טימ סענרעטנַאל רעיפ-יירד א טרָאד ףךיז ןעניפעג ןעצנַאנניא .ןיימעג רחעז ןעטרָאג רעד זיא טכיײלַאּב .ןעטרָאנ-טדָאטש ןיא גנַאגרעיצַאּפש ַא ןוא טנעװַא-רעמוז ַא טסייה סָאװ ,ןעצַאשּפָא ןָאק רעד ןוא סע טקנעדעג רעד ,סע טסייוו רעד ---- ,עיסָארָאלַאמ ןופ ,תומוקמ ענעי ןופ ,רעגיטרָאד רעד רָאנ סָאװ



 דורַאי ם'נופ

111 

 עגיסָארדרַאפ ַא ןעוועג יקַאט זיא'ס ןוא !ייז וצ ןעננַאגרעד זיא

 עצנַאג ַא ןעביירש טנערהעלעגסיוא ןעּבָאה ייז ,שטייטס :;ךַאז

 עננוי ןהעג וצ ןעמוק --- ,רעדניק-םדניק ןֹוא רעדניק טימ ,טדָאטש

 יד ףיוא טנעקירטעגּפָא טינ ךָאנ ייז זיא ךלימ יד סָאװ ,סעקיצוצ

 םינ רעּבָא ןעּבַָאה סע ...! ןעטָאדקענַא ןעלהעצרעד ןוא ,ןעּפיל

 רערַאּבגנַאג א ןערָאװעג זיא עקיטַאמַארג --- תומכח ןייק ןעפלָאהעג

 ַא ןעּבעג טנָאקעג טינ ךיז ןעמ םָאה עקיטַאמארג ןהֶא .?עקיטרַא

 ,יניּפ רעטעפ רעד וליפא זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא סע .רהיר

 ַא יו ,ןעסַאלק יד טַאהעג טנייפ ,םסייוו רהיא יוװ ,טָאה סָאװ

 יַארג זַא ,ןעוועג הדומ ךיוא טָאה ,ריזח טנייפ טָאה דיא רע'רשּכ

 רע ערָאטַאק סָאװ ,דיא ַא זיא רע .ךַאז עטוג ַא ןיא עקיטַאמ

 ייּב בושח ַא זיא ,עװקסָאמ טימ טלעדנַאה ,םידירַאי ףיוא טרהָאפ

 סע זַא ,טלהיפ רע רָאנ ,טנעבייצענסיוא שיסור טדער ןוא ןינָאפ

 רע טָאה "עקיטַאמַארג , טרָאװ סָאד ) עקיטַאמַארג םהוא טלהעפ

 | .( רעגניפ ףניפ עטנעלעגפיונוצ טימ ןעזיוַאּב

 ױזַא םינ ךיז לָאז םולש קינעמילפ ןייז ,ןעגעווטסעד ןופ

 גיטיונ רַאּפ ןענומעג יניּפ רעטעפ רעד טָאה ,ןעמענרעּביא קרַאטש

 וצרעד ךָאנ ףרַאד עמ סָאװ וצ ,טינ טהעטשרַאפ רע זַא ,ןעצעזוצ

 ? תּבש םיא ןעּביירש ןוא ןעשַאוװעגמוא ןעסע ,לעטיה ַא ןהֶא ןהענ

 עקיטַאמַארג ןענעק ןָאק עמ --- יתיּתכהמ זַא ,סיוא ךיז טכאד םהיא

 ןוא ,ןעסע םוצ ךיז ןעשַאװ אקוד ןוא ,לעטיה ַא ןיא ןהעג אקוד ןוא

 ,םינּפַא ,זיא יניּפ רעטעפ רעד ! תּבש םיא ןעּביירש טינ אקוד

 טינ ליוו רע .םכח-דימלּת רע'תמא ןייַא יו ,רטונו םקונ ַא ןעוועג

 ן'פיוא תּבש םיא ןעּביירש ןופ הריבע עטְלַא ענעי ןעסענרַאּפ

 סָאװ ,לע'רוחב א ?םהיא טימ ךיז טנעכער רעוו רָאנ ...ןַאקרַאּפ

 "עצ עמ --- דלָאנ טנעידרַאפ ,ןעדנוטש םיג ,סעידנעּפיטס טמענ

 עלַא : םהיא רָאפ רָאג ךיז טגָאלש עמ ,רעקיטש ףיוא םהיא טסייר

 ,ןעסַאלק יד ןיא רעדניק ערעייז ןעטיירג לָאז רע אקוד זַא ,ןעליוו

 ? ןעמענרעּביא טינ ךיז רע לָאז ױזַא יו --- רערעדנַא ןייק טינ

 טימ רָאטקעלַאק ן'כרוד עיצקעטָארּפ ַא טימ םהיא וצ ןעהעג ןעריא

 וי
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 רעד ןוא ,/עיסוש ַאנ ַאסליסוש ַאסַאש , : ןעּבירשעגנָא רענייא טָאה -- ,(שינעסירט רעד ףיוא טנעקירטעג ךיז םָאה ַאשַאס, .רעטרעװ יד שיסור ףיוא ןעצעזרעּביא ןייז ?חומ ןעלָאז ייז ,רעדירּב יד טגעלעגרָאפ טָאה עמ זַא ,טָארקענַא ןייֵא ןעגנַאגעג זיא ,גראווננוי ןעשיווצ ,טדָאטש ןיא .אשטש רעדָא ,ַאסַאש ,אשַאס ; אשוש רעדָא ,אסוש ,טשוס :ןעּביירש וצ ייז ייּב ןעוועג טכער ןיא ,(רדנסּכלא ) ַאשַאס רעדָא ( שינעקירט ) ַאשוס וצ ,לשמכ . ,ןעמוקעג זיא'ס זַא ."ַאש , א טימ ןוא "סע, 8 טימ ןעוועג זיא ענענייא סָאד ? יג רעד ךָאנ רָאנ רעדָא ?עינ רעד ךָאנ ?עשט רעד ךָאנ ?עּפ רעד ךָאנ :?טַאי יד ןעלעטשוצקעװַא ואוו ,ןעפערט טנָאקעג טינ ןעּבָאה ייז רָאנ ץטַאי, 8 ןייז ץיגרע ףרַאדַאּב "ינעינעשטעּפ , טרָאװ ם'ניא זַא ,טסואוועג ןעּבָאה ייז ,טסייה סָאד ,"ינעינעשטעּפ , טרָאװ סָאד סיוא ךיז טנעל סע ױזַא יו ,טסואוועג םינ ןעּבָאה ןוא ךעטשרעסעמ הוא עקיטַאמַארג רעשיסור רעד טימ טנעירקעצ ןעוועג רעּבָא יז ןענעז ,לעװלָאוװ-וצ ןעמונעג ןיוש ןעּבָאה יד .סעקשעּפמַאּפ-ךעלקעּב עטיור טימ ךעלדיא עטצוּפעג -סיוא עדייּב --- רעּביירש רעד םהרבַא ,רעדורּב ןייז ןוא רעּביירש רעד יציא ןעווענ ןיא רעטייוו ןוא ,רעייט-וצ ןעמונעג ,ןרקי א ןעוועג זיא ןוא ,לעוויטש ענידנעצנַאלג ,רידנומ ןעיולּב ַא ןענַארטעג ,זיוצנַארפ טנערהעלעג טָאה רעד ---?עסוּב חנ ,רערעננוי רעד ןוא ; טנַאװ יד יו ,ּבױט ךָאנ ןצרעד ןוא ,טדערעג טינ ןעגיּפשעג ,ןהייצ ןהֶא ןעוועג רע זיא -- ווָאסינָאמ רעטלַא רעד :  ייווצ ןעצנַאג -ניא ןעוועג ןענעז סרערהעל עשידיא עלענָאיסעּפָארּפ .טדָאטש ןיא סרערהעל גונעג ןעוועג טינ זיא עימעדיּפע אזַא יב זַא ,ךיז טחעטש -רַאפ ! סענעמַאזקע -- עימעדיּפע ןימ ַא ןערָאװעג זיא'ס .ךֹוּב -ךעטרעוו סָאד ןערעידוטש ,"ַאווָאלירק ינסַאּב , גינעווסיוא ףיוא ןענרעל ןעמונעג ןוא ,עירטעמָאעג ס'נעוורעטסיד וצ ,עיפַארגָאעג
 טָאדקענַא רעד ןזַא ,טקנערקעג ייז ךַאּבענ סָאד טָאה ױזַא יו רָאנ ,טָאדקענַא ןייֵא ןעוועג רָאנ זיא סָאד זַא ,ךיז טהעטשראפ ."עישוש אנ אשלישוש ַאשַאש, ; טלעטשעגקעווַא טָאה רערעדנַא
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 ןערנוטש טינ רע

 =+ .סרערהעֿפ עטלָא ןוא עגנוי -- ."ןעדנוטש זעבעג, זופ טשפ רעד

 "קעטַארּפ טימ םהיא וצ טהעג עמ -- ."עקיטַאמַארנ) ןופ חכ רעד

 "פיטש רעד ייב ןוא ןעטראגיטדַאטש רעװַאלסַאיערעּפ ןיא -- ,סעיצ

 טמוקַאב רע -- .הרשּפ ס'רָאטקעלַאק םעד -- .םייה רעד ןיא עמַאמ

 .רעכיב ענייז טקַאּפ ןוא עלעטש ַא

 יד טרעהעג טָאה ןעמעוו וצ ,ןענַאז וצ רעווש זיא טציא

 םוצ ןעלַאפעגנייַא סָאד זיא ןעמעוו ,טסייה סָאד ,עוויטַאיציניא

 םינ רהָאי ןהעצעּבעיז עלופ ןייק ךָאנ ,לע'רוחּב ַא זַא ,ןעטשרע

 ,פיל רעטשרעּביוא רעד ףיוא ךעליסנָאװ ןופ ןמיס ןייק ךָאנ ,טלַא

 -- ,"ענרזעיוא, רעד ןופ סרוק ןעצנַאג םעד טגידנעעג טשינ ךָאנ

 סָאד ןעפרַאװפױרַא ,טנַאה ןיא עלעקעטש סָאד ןעמענ ןיוש רע לָאז

 ןערישרַאמ ןיוש ןוא לעּברַא יד ןהֶא סעציילּפ יד ףיוא לעקעררעביוא

 טָאה "ןעדנוטש ןעּבעג; ?"ןעדנוטש ןעּבעג, בוטש וצ בוטש ןופ

 סָאװ ,ץלַא ךעלדיימ טימ ןוא ךעלגנוי טימ ןענרהעכ --- ןעסייהעג

 יז טימ ןהעגברוד ךיז ןעמענרעטנוא ,ןעסַאלק יד ןיא טנערעל עמ

 ןעלָאז יז ,טייצ רעסיוועג ַא וצ ייז ןעטיירגוצ ןוא סרוק ןעקיוועג א

 .ןעמאזקע ןעּבענּפָא רעדָא ,ןעסַאלק יר ןיא ןײרַא ןענָאק

 ןיא ןירַא זיא'ס ,גנַאג א ןערָאװעג זיא ןעמַאזקע ןעּבענּפָא

 .ןעמַאזקע םוצ טיירגעג ךיז טָאה ץלַא ןוא עלַא .עדָאמ רעד

 ןעדיא ,ךעל'תיּבהילעּב ,טיילעגנוי ןוא םינתח ,ךעלדיימ ןוא ךעלגנוי

 ס'ווָארָאװַאנ וצ ןעּבעגעג םענ ַא ךיז ןעּבָאה --- ןיוש דרעּבכ טימ

 ס'ווָאנרימס וצ ,עקיטעמפירַא ס'יקסוועשוטוועי וצ ,עקיטַאמַארג
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 -רַאפ ױזַא ךיז רע טָאה ,ןעוועג קנַארק זיא רע סָאװ ,טייצ רעד

 ,טעּב ןופ ּפָארַא םורַא ןעכָאװ רֶאּפ ַא ןיא זיא רע ןעוו זַא ,טרעדנע

 ןיא ךיז ףיוא ןָאהטעג קוק ַא ,ןיײרַא לָאז ןיא ךיז טּפעלשרעד םיוק

 טציא זיא םהיא רַאפ .טנעקרעד םיוק ךיז רע טָאה ,לעגעיּפש

 סָאד ןיא רעהירפ .לעשטנעמ רעדנַא ןייֵא רָאג ןיוש ןענַאטשעג

 ,סגידווערהיר ַא ,ךעלקעּב עקכוּפ עטיור טימ לעגנוי עוװַאקיצ ַא ןעוועג

 -רעטנוא ניכעלייק ,ךעלגיוא ענידנעלכיימש טימ ,סנירעּבעל ַא

 ןופ רָאה עדנַאלּב ןופ לעקעּבושט טלעזיירנעג ַא טימ ,ןערעשעג

 ,טכיילּבעגסױא םינּפ סָאד ךיז טָאה טציא .,ןרעטש ן'פיוא טנערָאפ

 ,ןערָאװעג רעסערג ןענעז ןעגיוא יד ,ןעלַאפענּפָא ןענעז ךעלקעב יד

 ןיא ןעגיוצעגסיוא ךיז רע טָאה ןייֵלַא ןוא ,טכַארטרַאפ קוק רעד

 יּפִא םהיא ןעמ טָאה רָאה עטלעזיירגעג עדנַאלּב יד .גנעל רעד

 לע'רוחּב רעדנַא ןייַא רָאנ .רעטָאט ַא יוװ ,טיוה רעד זיּב ןעדָאשעג

 .דניצַא ןעוועג סָאד זיא

 -רַאפ ךיז רע טָאה ןיילַא ןעהעזסיוא ןייז ןיא רָאנ טינ רעּבָא

 טָאה רע .טשרעדנַאעגרעּביא ןעצנַאגניא ךיז טָאה רע .טרעדנע

 ןעמוקעגרָאפ זיא ,המשנ רעד ןיא ,ךיז ייּב גינעווניא ,טלהיפרעד

 עשירַאנ ןייז ,גנַאּב גידעצרַאה ,גנַאּב םהיא טוהט סע ןוא ,סיזירק ַא

 ןערהעקמוא טינ ןיוש ךיז טעװ עכלעוו ,טייהנעגנַאגרַאפ עוויאאנ

 ,טציא ךיוא ןוא ,,..!לָאמנייק ,לָאמניײק ןע'רזח'רעּביא טינ ןוא

 ןערהָאי עכילקילג ענעי לָאמ א ךָאנ ןורּכז םעד ןיא גידנעּבעלרעביא

 רע טקוק ,ןעגנוּבײרשַאּב עגירעטייוו יד וצ גידנעהעגרעּבירַא ןוא

 ּפֶא ךיז םנעגעזעג ןוא טפַאשקנעּב רעליטש ַא טימ קירוצ םוא ךיז

 : ןערהָאי עשלעגנוי עטוג ענייז טימ גיּבייא ףיוא ןיוש

 ! טייהדניק ,טנעגעזעג ייז =
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 יד .סייווש ןופ ךייט ַא ןיא טמיווש רע ,סייווש טימ ןעסָאגעג
 ןוא ,דָאב-ץיװש ַא ךָאנ יו ,טלעזעלּבעגפיוא ןענעז רעגניפ-ץיּפש
 ןוא .ןרעטש םוצ ךיז ןעּפעלק ןוא סַאנ ןענעז ּפָאק ןופ רָאה יד
 -ַאֹב ַא טרעהרעד רע ןוא ךיז ףיוא טנַאה עטלַאק ַא טלהיפ רע
 ! עטַאט רעד זיא'ס -- ןעגיוא יד ףיוא רע טנעפע ץפיז ןעטנַאק
 טימ רָאטקעלָאק רעד ןוא ,ןהָאסּפלָאװ חרוא רעד םהיא ןעּבענ ןוא
 ,טהעז רע ןוא .ןעשטנעמ ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,ןעלירּב עצרַאוװש יר
 -רַאפ ןוא טרעה רע ןוא ,תונמחר טימ םהיא ףיוא ןעקוק עלַא זַא
 .ןעמ טגָאז ,רע טרעה ,"סיזירק, .םהיא ןופ טדער עמ זַא ,טהעטש
 רע ןוא ? ?סיזירק, ַא רַאפ סָאװ ,םיג ךָאנ טהעטשרַאפ רע ןוא
 ,יוזַא םהיא טימ ךיז ןעריסערעטניא עַלַא סָאװ ,ןעמעלַא ייַּב סחוימ אזא ןערָאװעג לָאמ ןייא טימ זיא רע סָאװ ,ןעדעירפוצ ץנַאג זיא
 ןָא ךיז טגיוּב רע .עטַאט רעד ךיז טריסערעטניא עלַא ןופ רחעמ
 ףע ?טלָאװעג רע טלָאװ סָאװ : םהיא םגערפ ןוא םהיא רעּביא
 ? םהיא טימ ָאד ךיז טוהט סָאװ ןוא טלעוו רעד ןיא זיא רע ואוו ,ןעטכַארטַאּב טוג רעהירפ ךיז פיו רע .דלַאֹּב טשינ טרעפטנע
 -רַאפ ןוא ךיז וצ טמוק רע זיּב ,טונימ עכילטע עשביה טמענ סע
 ,םינּפַא ,ןעוועג קנַארק זיא רע זַא -- ,זיא םהיֵא טימ סָאװ ,טהעטש
 -סיוא ?רעסעּב ,רעסעּב םהיא זיא טציא זַא ןוא ,קנַארק רהעז
 ץלַא טעמּכ ןיוש טָאה רע זַא ,טלָאמעד טשרע .טוג טנעכייצעג
 : טרָאװ ןייא זַא טינ רחעמ ,טרָאװ א סורַא-טזָאל ןוא ןעּפיל עטנעקירטרַאפ יד גנוצ רעד טימ רע טצענַאּב ,ןעפירנַאּב

 ...} ןעסערנַא --|
 : רעּביא-נערפ א םהיא טוהט ןוא ,ןעקנַארק םורַא ןעהעטש סָאװ ,ןעשטנעמ ענירעּביא יד טימ רעּביא עטַאט רעד ךיז טקוק
 | ? ןעסערגַא ערעסָאװ = ? ןעסערגא ---
 רעקנַארק רעד .סַאּב ַא טימ ,ּבָארג סיוא ךיז טזָאל ןוא ,גידענַארּפָאס ,ןיד ןָא ךיז יז טּבױה ןעּבױה סָאװ ,עמיטש רעּבָארג רענדָאמ א טימ רעקנַארק רעד טרעפטנע -- ! סטכַאמעגנייַא ---

 ןיא .?לוק ןייז טנעקרעד טינ ,ןעקָארשעגרעּביא ןיילַא שזַא ךיז טָאה



 לירַאו ם'נופ
108 

 יז ןעלּבַארג סעקשערומ עניילק יו ןוא ףייפ ןעננאלןעגנַאֿפ 8

 ,ןעדיז ,ןעלציק ,ןערעדָא יד ןיא ,טיוה רעד רעטנוא גינעווניא ךיז

 ןעשטַאק ךעלעטייּב ,ךעלעטייּב ןוא ,ּבייל ןיא גינעווניא ךיז ןעבלוּב

 ןעשטנעמ ןוא ,,ךעלעטייּב רועיש ַא ןהֶא ,גרָאּב א ּפָארַא ךיז

 זיא קיטנא רעד .,,.טינ ןענַאק ןוא --- ךעלעטייּב יד ןעּפַאח ןעליוו

 ןוא ,ןעניוא יד טכַאמענוצ ,ךיז טכאד ,טלַאה רע סָאװ ,סָאד רעּבָא

 --- םינ טרעה רע ! ךיז טוהט עס סָאװ ,ץלַא ןענעווטסער ןופ טהעז

 םינ רע ןָאק ,ןערעהיוא יד ןיא םהיא טפייפ סָאװ ,ןעפייפ ן'רעּביא

 -שימ ַא .ָאד ןענעז עלַא .ןעמעלַא רע טהעז ןעהעז רָאנ ,ןערעה

 ןייז .ןעשטנעמ טָאג ןוא םירבח עגניטנייה ןוא ענילָאמַא ןופ שַאמ

 רעטעפ םעד לעציא ,ס'ידָאד ילֹא ,ס'עלעמיש עלעניּפ ,קילאומש רבח

 סָאװ ,סָאד זיא ץלַא ןופ רענעש ...ןהָאסּפלָאװ חרוא רעד ,ס'יניּפ

 -הֹּתַא  טגניז ,דומע ן'רַאפ םנעוואד קיצשזַאקירּפ ס'ווָאקינלעיטַאק

 ןוא ..."אטח ?ע, ךיז טגָאלש לעדיימ ס'נזח םעד ןוא ,"תיארה

 רעטלַאק רעד ןופ ךיז טרעה ,עמיטש ענעּפמודרַאפ ַא ,לוק ַא סיּפע

 םָאד .ןעּפילח ַא טימ ןעמיטש ענידנענייוו ענרָאמ --- סױרַא ?הוש

 רעד ןיא סטכַאניוצ-תּבש עלַא ןענעװַאד םיתמ .םיתמ יד ןענעווַאד

 ? טינ סע טסייוו רעוו :ייז ןענעװַאד ןינמ א טימ .להוש רעטלַאק

 -לעיטאק סָאװ ,סָאד וליפא ,השק טינ ךַאז ןייק םהיא זיא'ס ןוא

 ן'טימ "תעדל תיארה הֹּתַא; טגניז ,יוג 8 ,קיצשזַאקירּפ ס'ווָאקינ

 םמוק יװ :;השק אי םהיא זיא רָאנ ךַאז ןייא ,.,ןוגינ ןעשידיא

 ,קילאומש רבה ןייז ןעועג סָאװירָאנ ָאד זיא טא סָאװ ,סָאד

 ,טנערפעג טינ םהיא רע םָאה סָאװ רַאפ --- ,םותי רעד קילאומש

 -רַאפ לָאז רע ,סָאד טמוק יו ?"רצוא, ן'טימ ךיז טרעה סָאװ

 םכוז ןוא ןעגיוא יד ףיוא-טנעפע רע ?ךַאז ענשזַאװ אזַא ןעסעג

 ,קילאומש ןייק ָאטינ .ןעניפעג טשינ םהיא ןָאק ןוא ,ןעקילאומש

 ואו .ןענַאטשעג סָאװ-רָאנ ָאד ןענעז סָאװ ,יד ןופ רענייק טינ

 יד קירוצ וצ-טכַאמ רע ןוא ? עלַא ןעמוקניהַא טנַאקעג ייז ןעּבָאה

 וצ ןוא ,טּפָאלק סע יװ ,ןעצרַאה םוצ וצ ךיז טרעה רע ןוא ,ןעגיוא

 יֹפִא זיא רע זַא ,טלהיפ רע ןוא .ןעגָאלש ייז יו ,ןעפייכש יד
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 טימ סעװַא-ןעהעג ןוא סיױרַא ןערעהיוא יד ךרוד ךיז ןערַאּפש יז ןוא ,ןעגיוא יד רַאפ ןעליונק ךיז ןעלקיוו סע ןוא ,..| ּפָאק רעד יֹוא ,ֿפָאק רעד ןוא ...ןעלדנַאמ טימ טקעמש עס ןוא ,לעפעליייט ַא ךרוד ןייֵא םחיא טינ עמ יו ,רע טלהיפ סרעטיּב סיּפע ןוא ..."קייטּפא, ..?רָאטסָאד , ..." ןענַאמ, ןענעוו טדערעג ןעמ טָאה סיּפע ,ךיז טכַאד .טינ טקנעדעג רע .טינ רע טסייוו --- טרעפטנעעג טָאה רע סָאװ ןוא טנערפעג םהיא טָאה עמ סָאװ רָאנ ,טרעפטנע רע ןוא ,עטַאט רעד םהיא ייּב טנערפ סיּפע .ּפָאק ם'ייּב םהיא טּפַאט ,וצ-טהעג עטַאט רעד  .עּפַאנַאק רעד ףיוא ךיז טגעל רע .סיּפ יד ףיוא ןעטלַאה טינ ףךיז ןָאק רע .טפיג ןעכילנייוועג רחיא טימ יז טגָאז --- ?דלַאוו ןיא רעּב א ט'רנּפ'ענ , + ךיז ט'שודיח עמַאמפיטש יד .טינ רע םיוו ןעסע סעמערַאװ ןייק ,ןערוגיפ ערעדנַא ןָא"ןעמוק טרָא רעייז ףיוא ןוא ,ןוז רעד ףיוא יינש יו ױזַא ,ןעגנַאגעצ ןערעוו ןערוגיפ יד ,ףיז ןעלטיירּב ךעלרער יד .ןערוגיפ ענדָאמ סיּפע טימ ךעלדער םהיא ןעּבעווש ןעניוא יד רַאפ .יילב טימ ןעסָאנעגננָא יו סיּפע םהיא ןיא ּפָאק רעד זַא ,טלהיפ ןוא םייהַא סאלק ןופ לָאמנייא רע טמוק ,ןעקנַאדעג עשיּפָארטנַאזימ עכלעזַא ןיא טפעיטרַאפ ...| ןעשטנעמ עגרוקסַאּפ ,ע'סואימ ,עשלַאֿפ עכלעזַא --- ןעפַאש -ַאב טָאה טָאג סָאװ ,ןעשטנעמ יד טלעשראפ רע ןוא !טלעוו ענדוקסַאּפ ,ע'סואימ ַאזַא ,עשלַאפ ַאזַא --- טשרעהַאּב טָאה טָאג סָאװ ,טלעוו יד טלעשרַאּפ רע ןוא ..! רהָאי עצרַאוש ידלַא וצ ןחעג לָאז ץלַא ןוא עלַא --- ךעל'הפוע ,רעדניק עניילק ףיוא ,טייל עטְלַא ףיוא ,עדמערפ ףיוא ,ענעגייא ףיוא תונמחר ןעּפָארס ןייק םהיא ייּב ָאטשינ !חרוק יו ױזַא ,ןעקנוזעגנייא ןערעוו סעסרָאוװו -ךיּפ יד טימ ןוא קירּב רעד םימ ווַאלסַאיערעּפ טדָאטש עצנַאג יד ןוא ףיוא ךיז טנעפע דרע יד רעדָא ,טדָאטש ןופ רעזייה עֶלַא טימ ןעמָארק עלַא ּפָארַא-טנַארט ןוא ףיוא ךיז טּביוה טניוו-םערוטש א ןעוו רעדָא ,טדָאטש ןופ ןעמָארק ?ענזַאילַאז, עַלַא טנערברַאפ ןוא םיוא-טכערּב רעייפ ַא ןעוו ,ןעוועג טלָאוװס טוג יו ! ךא .טלעוו רעצנַאג רעד ןֹופ סעקיצשזַאקירּפ עלַא ןוא ,קיצשזַאקירּפ
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 ןיײלַא ןוא ריטסַאנָאמ ם'נופ עשנעמוהיא רעד וצ ,טירדנַאמיכרַא

 .לארשי-עמש ןייק ןעפלָאהעג טינ טָאה סע --- רָאטַאנרעּבוג םוצ

 טָאה "טלעוו עצנַאג, יד .,לעסעק ַא יו ,טכָאקעג טָאה טדָאטש יד

 ַא ,לעדיימ ַא טַאלג ןעוועג שטָאח סָאד טלָאװ .ךיז טגעיװעג

 ןעמ לָאז סָאװ ,קילנמוא ןייֵא ךיז טכַאמ סע --- רעטכַאט עשידיא

 ! שדוקיילּכ ַא ,ןזח ַא טימ ןעפערט סע ךיז ףרַאד ,ןיינ זיא ? ןוהט

 : אישק ַא ךיז טנערפ ? דומע םוצ ןעזָאלוצ טציא םהיא טעוװ רעוו

 םיּתּביילעּב יד רַאפ ןויזּב רעד טנייה ? ןעּבעל רע טעוו ןענאוו ןופ

 סָאװ רַאפ םורָאװ .הטרעוו סיּפע ךיוא זיא ?לחוש רעטלַאק רעד ןופ

 רעייז ןופ זח רעייז טיט רָארג ןעפָארטעג סע ךיז טָאה

 ...? להוש

 "סיוא עלַא יד טאהעג רעּבָא ןעּבָאה הטרעוו ַא רַאפ סָאװ

 סָאװ ,םנהיג םעד ןעגעק םירוסו ןוא תונויזּב ,תורצ עטנעכערעג

 זיא סָאװ ,לע'רוחּב םענעי ןופ המשנ רעד ןיא ןָאהטעגּפָא ךיז טָאה

 ןעכלעוו ןוא ?עדיימ ס'נזח ם'ניא טּבעילרַאפ תונּכס טימ ןעוועג

 ַא ,םהיא ןעטיּברַאפ ,טרַאנעגּפָא םואימ ױזַא טָאה ?עדיימ סָאד

 ! ? ןעוָאקינלעיטָאק ייּב קיצשזַאקירּפ ַא יוג ַא ףיוא ,דניק א ס'נעטַאט

 ,לע'רֹוחֹּב ןעגידלושמוא ןייֵא ןערַאנ טפרַאדַאּב יז טָאה סָאװ בעילוצ

 -תחמש טנַאה רעד ןיא ןעשוק ? ךעלעווירּב עכלעזַא םהיא ןעּביירש

 עכלעזַא ךָאנ ןוא עּבעיל עניּבייא םהיא ןערעוש ? תופקה וצ הרוּת

 ןעוועג טינ ךָאד זיא קיצשזַאקירּפ ן'טימ ןעפולטנַא סָאד ? ןעכַאז

 ןייֵא ןעוועג זיא סָאד .שינעּבעילרַאפ עטכירעגמוא ,עבילצולּפ ןייק

 רהיא סָאװ ,ךיז טנַאמרעד רע ןוא ,גנַאֿכ ןופ ןיוש ךַאז עטדערענּפָא

 םהיא טָאה ,"םידי, יד טימ קיצשזַאקירּפ רעד ,ןתח ס'נירָאט'רבח

 -ַאֹּב ךיז רע טעװ לעדיימ ס'נזח ם'ייּב זַא ,ןעּבענעג נָאז א טאהעג

 רעד רע ,ןיוש רע טסייוו טציא .רעכערּבנייּב א טימ ןענעגעג

 ,רעייפ אזַא ןיא ןיירַא םהיא טפרַאװ סָאד ןוא ...זיא רעכערּבנייּב

 רע סָאװ ,גָאט םעד טלעש רע ,ןייּבעג ןייז ךיז טלעשראפ רע זַא

 ,רֹוחּב םעד טלעש רע ,לעדיימ ס'נזח ן'טימ טנעקַאּב ךיז טָאה

 ם'ווָאקינלעיטָאק ןוא ,םָארק ?ענזַאילַאז , רעד ןופ קיצשזַאקירּפ םעד
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 ,ןײרַא דרע רעד ןיא ןעבירטעג טָאה םהיא סָאװ טָא ,לָאמ עלַא ןעוועג םימי-רצקמ טָאה םהיא סָאװ טָא --לנשיױטנאיר .ןעשטנעמ ןיא טרַאנעגּפָא ךיז טָאה רע סָאװ ןוא טראנעגּפָא םהיא ןעּבָאה ןעשטנעמ סָאװ ,סָאד יו ,טלעג ןופ טסולרַאפ רעד ןעמונעג ױזַא טינ טָאה םהיא זַא ,ןעסיוועג םענייר ַא םימ ןענָאז ןָאק רע ןוא ,טרהיפעגניירַא ייֵז ןיא םהיא ןעּבָאה סלעדנעמ-טחנמ ײלרעלַא סָאוװ ,סעיצַאלוק -עּפס ענעדיישראפ ךרוד םייצ רעצרוק ַא ןיא לַאטיּפַאק ןעגיזעיר ַא ןערילרַאפ וצ ןופ ,ךעלטיּפַאק עגירעטייוו יד ןופ ןעהעז סָאד
 םוצ סעיצקעטָארּפ ,,תֹובָא-תוכז טכוזעג ,ןעפָאלעגמורַא ןזח רעד ולַאצ ךאבענ זיא יאדוַא .ןעטכַארטוצ ןָאק ןילַא ןעּבעל סָאד סָאװ ,סָאד ןעטכַארטוצ טינ טעוו רעביירש ַא ןופ עיזַאטנַאפ ןייק ,,, | ? קיצשזַאקירּפ ס'וװָאקינלעיטַאק ןעּבלעז םעד רַאפ יקַאט ןעּבָאה הנותח ןוא ןע'דמשיּפִא םעדכָאנרעד ךיז ,סעקשַאנָאמ ןעשיווצ ,ריטסַאנַאמ-ןעיורפ ַא ןיא ךיז ןעּבעגנײרַא ,ןעפױלטנַא ,ןעּביוא ןעּבירשַאּב זיא סָאװ ,הרוּת-תחמש םענעי ןופ טייוו טינ ,סטכַאנדוצ -תבש ַא ןיא לָאמנייא םהיא טימ סָאז ןוא ,טפעשעגדןעזייַא ןעסיורג ם'ניא ןעוָאקינלעיטַאק ייּב קיצשזַאקירּפ ַא ,יוג א ןיא טּבעילרַאפ ןייז ראג ,לע'רוחּב סע'שטיווָאניּבַאר םוחנ טימ ןַאמָאר ַא טלעיּפשעג טָאה יז סָאװ ,םייצ רעּבלעז רעד ןיא לָאז לעדיימ ס'נזח םעד זַא ,ןעזָאלוצ טנַאקעג סָאד טכָאװ רעוו רָאנ .תמא רעטכער רעד ףיוא יקַאט רָאנ ,סעװָאטַאק ףיוא םינ ןעקעטש ן'טימ רהיא ןעגנַאלרעד רעדָא ,ּפעצ יד רַאפ רעטכָאס יד ןעמענ לָאז ןזח רעד ולַאצ זַא ,ןעטרַאװרע טנַאקעג טָאה עמ .ךודיש ןעשירַאנ םעד ןערהעטשעצ ןוא ןַאמָאר ןעטרעּפמולענמוא םעד ןופ ןערעוו עריואוועג ןעלָאז ןערעטלע יד זַא ,לשמל ,ןעטרַאוװרע טנָאקעג טָאה עמ .ןעטכיר ףיורעד טנָאקעג ךיז טָאה רענייק טינ ,רע טינ סָאװ ,פָאלק ַאזַא --- גנושיוטנַא רעכילקערש ןופ ּפָאלק ןעטשרע םעד טּפַאחעג ןיוש רע טָאה ,לעדיימ ס'נזח ם'ניא טּבעילרַאפ שירַאנ ךיז טָאה ןוא קענש ַא רָאנ ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו ,עכָאּפע רענעי ןיא ןיוש
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 םיזירק רעד

 קנַארק טרעוו -- .ועלהיפעג עטסגילייה יד ןיא טרַאנעגּפָא סואימ ךיז

 ךיז טנעגעזעג -- .שטנעמ רעדנַא ןייא ףיוא:טהעטש --- .סופיט ףיוא

 .וערהַאי עשרעדניק ענייז טימ ּפַא

 ןעגנוּבײרשַאּב עניזָאד יד ןופ רעסַאפרַאֿפ רעד ןעוו ,לָאמ עא

 רעטייוו ןייז ןופ ןעּבמַאקַאטַאק עפעיט יד ןיא ּפָארַא ךיז טזָאל

 ךרוד-טרעטפול ןוא טלעוו ס'טָאנ ףיוא סױרַא-טגָארט ,טייהדניק

 ,ןערהָאי עשלעגנוי ענעגנַאגראפ גיּבייא ףיוא יד ןופ תונורכז ענייז

 ןעסיורג ם'נופ ןעגנורהאפרע עגירעטעּפש ענייז ןיא ךיז טפעיטראפ

 סָאד טכַארטַאּב ןוא ,"ןעּבעפ, םָאד טפור עמ סָאװ ,דירַאי-טלעװ

 טרעדנואווַאּב ,חמ ןעטלאק א טימ ןוא ּפָאק ןערָאלק ַא טימ גנידסלַא

 ענימערַאּברעדמוא עכלעזַא ןעגָארטרעּבירַא טנָאקעג טָאה רע יו ,רע

 ןוא ,ןעגנושיוטנַא ערעטיּב ןוא ןעסטכערַאנּפָא ע'סואימ ,ּפעלק

 ןעסטכערַאנּפָא עיינ טימ ּפעלק עשירפ ןעּפַאח וצ ףיוא ץנַאג ןעּביילּב

 טינ ךָאנ ןענעז ןיילַא ּפע5ק יד ? ןעגנשיוטנַא ערעסערג ךָאנ טימ

 יּמִא טּביילּב עמ סָאװ ,סָאד יו ,ןעגנושיוטנַא יד יװ ,ןּכוסמ ױזַא

 -טזָאל גנושיוטנַא ןייַא רעּבָא ,ךיז טלייהרַאפ ּפָאלק ַא ,טרַאנעג

 .היבייא ףיוא המשנ רעד ןיא ?ערק ַא ךיז ךָאנ רעביא

 טבורּפעג ןיוש טָאה עיפַארנַאיּב רעניזָאד רעד ןופ דלעה רעד

 ןופ ?לעירעטַאמ ןערעוו ןעמונַאב ןוא שילַארָאמ ןערעוו ןענָאלשעג

 םעוו רעזעל רעד יוװ ,םעט םעד טכוזרַאפ טָאה רע ,סיפ זיּב ּפָאק

9 
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 רעטלַאק רעד ןיא טנעקַאּב ךיז רע טָאה יצ : םהיא טגנערפ רענייא
 יו : טקרעמַאּב רערעדנַא רעד ןוא ? "םילד-רזוע , ן'טימ להוש
 -רזוע , םעד רָאנ ךָאד זיא טרָאד ? "םילד-רזוע , רעד ןיהַא טמוק
 ,המכח רעד ןופ ייז ןעכַאל יירד עלַא ןוא !לעקינייא ןייֵט "ם'מילד
 ,תופקה ֹוצ הרות-תחמש רָאנ ןייז טלהָאמעג ןָאק טכַאנ שא !טכַאנ א סיוא ךיז טיִג סע .ןעכַאל ייז טפלעה םולש ןוא
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 תופקה יד .ערעדנַא וצ ןעטייקגינייר יד ןעּבענרעּביא ףרַאד עמ

 ,שרוק-ןורֶא ם'ייּב ,ָאד טשרע טגנידנעעג םינ ךָאנ ךיז ןעּבַאה

 ,קירוצ םוא ךיז רע טקוק ,הרוּת-רפס יד שמש םעד ןעּבענענרעּביא

 .ןעטייוו רעד ןופ שטָאח ,לָאמ ַא ךָאנ ןעהעזרעד יז רע טעװ רעמָאט

 ,הפקה רעגירעטייוו רעד טימ ךיז רע טזָאל .טינ יז טהעז עמ

 טימ יז טכוז ,רוט ַא טכַאמ ,יוזַא טָאג ןעדיא יד ךָאנ ךָאנ-טהעג

 טפיול ! ןערָאװעג םלענ ,לעדיימ ס'נזח םעד ָאטינ -- ןעגיוא יד

 יז ָאטינ --- ףיוה-לחוש ן'פיוא יז טכוז ,ןעסיורד ןזיא סיורַא רע

 ןיא רשפא ?םולח א ןעוועג סָאד זיא רשפא .,.! טינ ץיגרע ןיא

 ,םולח ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ןיינ {ןוימד א ןעוועג סָאד

 םעד ךיוא טציא ךָאנ טלהיפ רע .ןוימד ןייק ןעוועג טשינ :יא'ס

 ןוא רעטייוו טהעג רע .טנעה ענייז ףיוא ןעּפיל ערהיא ןופ שוק

 ,סיוא םהיא ךיז טזייוו סע ,ךיז רעטנוא דרע יד טינ טלהיב רע

 םיכָאלמ יד ןוא ,טּבעװש רע ,טהילפ רע זַא ןוא ןעלגילפ טָאה רע זַא

 םהיא ןעטײלנַאּב ,ןעטפול רעד ןיא ךיז ןענירט ,םהיא טימ ןעּבעװש

 .שרדמהיתיּב ןעסיורג ן'זיּב ךייפנ

 עטַאט רעד .תופקה יד ןעטימ ןיא ךָאנ ןעמ טלַאה טרָאד

 סיוא-טהעז ןוא טמיטשעג ניד'בוט-םוי ,טגעלעגפיוא ענדָאמ זיא

 סע רעכלעוו ןופ ,עטָאּפַאק רענעדייז רעטקַאהעצ רעטלַא רעד ןיא

 ױזַא ,ןעש ױזַא ,קַאלשרעטנוא רעלעג רעד זייוורעטרע סױרַא-טקוק

 "עג ערייּב ןעהעטש םהיא ןעּבענ טינ לָאמנייק יו ,גיטרַאסיױרג

 רערעדנַא רעד ןופ ,?עסָאי-רעזייל טייז ןייא ןופ ,סמעדייא ענעטָאר

 ,ןיַא ךיז טרעה עטַאט רעד ןוא ,ךיז ןעלציוו עדייּב .ווָאדינַאמ טייז

 ױזַא ןעוועג וד טזיּב ואוו, .טכַאֿכ ןוא ,זיא רענייטש ןייז יו

 -ַאּב וצ ףיוא טינ הלילח ,נערפ ַא עטַאט רעד טוהט -- ?? טעּפש

 רעטלַאק רעד ןיא , .טייקגירעיגיינ סיוא ,ױזַא טַאלג רָאנ ,ןעפַארטש

 טָאה עמ זַא ,ךיז טמהירַאּב ןוא םויש םהיא טרעפטנע --- "?הוש

 ןעטַאט םעד סָאד זיא .הפקה ַא טימ טרָאד ןעוועג דּבכמ םהיא

 יד ןוא ."ייז ןופ ןעש רהעז זיא'ס, :טגָאז רע ןוא ןעלעפעג

 .לע'רוחּב סע'שטיװוָאניּבַאר רעּביא ךיז ןעלציוו סמעדייא ענעטָארעג



 םבולעיםולש 06

 ךעלדיימ ןוא ךעלבייוו 71 אנ העישוה ,םילד רזוע, :טגניז ןוא
 טּבעלרעד , : םהיא ןעשטניוו ןוא הרוּת-רפס יד ןעשוק ,ךיז ןעסייר
 םהיא טגָאז עמ סָאװ ,ענדָאמ ךיז טלהיפ רע "?!רהָאי ַא רעּביא
 ןיא ןוא ,דובּכ ןעטכירעגמוא ם'נופ טלעמוטעצ זיא ןוא ,"רהיא,
 ןעשיווצ רוחּב ןייא ,עהייר רעד ןיא טהעג רע סָאװ ,ךיז ייּב סיורג
 -יּבַא ןייק טינ זיא רע סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ןוא -- ןעדיא לעיפ ױזַא
 ס'נעטַאט , א טרָאפ ,לעדנהוז ַא סע'שטיווָאניּבַאר םוחנ ּבר ,רעוו
 שוק א רע טלהיפרעד ?לעמוט ןעטכער ןיא עמַאס רָאנ ...! "דניק ַא
 ףיוא-טביוה רע ?!רהָאֹי ַא רעּביא טבעלרעד / : ןיירַא טנַאה ןיא
 ןוא ,לעדיימ ס'נזח םעד ,יז זיא'ס -- רע טהעזרעד ,ןעגיוא יד
 ,רהיא ןעּבענ ,ךיז טהעטשרַאפ ,ןירָאט'רבח רהיא
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 ןוא ּפָארַא-ןערעדינ םיכָאלמ ןוא ךיז ןענעפע ןעלמיה עלַא
 --- טשרעהַאּב טָאה טָאנ סָאװ ,טלעוו יד ןעגניזַאּב ייז ,הריש ןעגניז
 ,ןעשטנעמ יד ןעגניזַאּב ייז ! טלעוו עּבעיל ,ענעש ,עסיז ,עטוג ַאזַא
 עּבעיל ,ענעש ,עסיז ,עטוג עכלעזַא -- ןעפַאשַאּב טָאה טָאג סָאװ
 -סטוג רַאפ ןענייוו ךיז טליוו סע זַא ,טוג ױזַא זיא'ס ! ןעשטנעמ
 םולש , :םיכָאלמ יד ֹוצ םהיא ךיז טגניז ןעצרַאה ןיא ןוא ,םייק
 : ...'! תרשה יכאלמ ,םכילע

 -נואוו ןוא ערקירּפ ןעוועג םהיא זיא טונימ עטשרע יד ,תמא
 יז טָאה ,הרוּת-רפס יד ןעשוק לָאז יז םעד טָאטשנָא ,ךילרעד
 ? טכירעגמוא ןעוועג רשפא סָאד זיא ! טנַאה ןייז ןעּבעגעג שוק ַא
 ערהיא ןופ ןעהעזעגסױרַא סָאד טָאה רע .,טכירעגמוא טשינ ,ןיינ
 ןזַא ,טשאררעּביא יױזַא ןעועג זיא רע ,ןעגיױא עגידנעלכיימש
 ןופ טייקגינייר יד ןעזָאלסױרַא לָאז רע ,רָאה א ןעגנאנענּפָא זיא'ס
 ַא לָאמ א ךָאנ ,ןעלעטשּפָא ךיז טַאהעג קשח טָאה רע .טגעה יד
 ייווצ ַא ןעגָאז טינ בוא ,ןיירַא ןעניוא ענעש יד ןיא רהיא ןוהט קוק
 ןעהעג סָאװ ,ןעדיא יד .טינ רעּבָא םהיא ןעמ טזָאל --- רעטרעוו
 ,רעטייוו ןהעג ףראד עמ .טינ םהיא ןעזָאל ,ןעטניה ןֹופ ךָאנ םהיא
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 ,רעד ןוא רעד ינרוּתה , "! הרוּתל דובּכ ןת ,רעד ןוא רעד ינרומה,
 עטייווצ יד טנידנעעג ךיז טָאה ױזַא טָא ןוא ?! הרותל דובּכ ןּת
 רעבלעז רעד הפקה רעדעי ךָאנ .עטרעפ יד ,עטירד יד ,הפקח

 לעריימ ס'נזח םעד ןוא -- לעצנעט ןעניּבלעז ן'טימ ןוגינ רעּבָארג

 .טינ ןעמ טהעז

 רע טעוװ רעמָאט ,ןעטייז עלַא ףיוא טקוק ,טינ טהור םולש

 -"רבח רהיא טינ ,יז טינ !יז ָאטשינ --- ןעהעזרעד לָאמַא טרָאפ יז

 ...1 טרָאנעגּפָא סואימ ױזַא םהיא יז טָאה עשז ןיוש טינ !{ ןירָאט

 טימ ךיז טָאה רשפא 4 ןעמוק טנָאקעג טינ יז טָאה רשפא רעדָא

 רעייז ןופ ןעננַאנרעד ךיז ןעמ זיא רשפא ? ןעפָארטענ סיּפע רהיא

 ? סָאלש ן'רעטנוא בוטש ןיא טזָאלענרעּביא יז טָאה עמ ןוא ןעדעדּפָא

 טּפעלש סָאװ ,שטנעמ א !ןעּביױלג וצ זיא ןזח םעד יִלַאצ ףיוא

 ןעקנַאדעג עצרַאוװש יד ןוא ...! ןעקעטש ַא טימ טינ ןוא ּפעצ יד רַאפ

 | ...ץינערנ ןייק רָאג ןעּבָאה תובשחמ ערעטסניפ ןוא

 סָאװ ,סָאד זא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה שמש םעד ,םינּפַא

 ףיֹוא םורַא ךיז טקוק ,ךיז טהערד לע'רוחּב סע'שטיווָאניּבַאר םוחנ

 רע זַא ,ןמיס ַא ןיא ,טרָא ןייֵא ףיוא ןייא טינ טציז ,ןעטייז עלַא

 רענייא םהיא טָאה רשפא ןוא .הפקח ַא ךָאנ סיוא-טהעג רע ,טרהַאנ

 ֿלעדנהוז סע'שטיווָאניּבַאר לָאז רע ,ןעּבעגעג קנואוו ַא םיאּבנ יד ןופ

 ןעשיווצ ךיז טָאה ,סלַאפנעדעי ? הפקה ַא טימ ןייז דּבכמ ךיוא

 רוחּבה, :ןעמָאנ ןייז ךיֹוא טרעהרעד םיצולּפ ןעמענ ערעדנַא

 טולב עצנַאג סָאד ..! הרוּתל דובּכ ןּת ,םוחנ-םחנמ ּברּב םולש

 -לעּב יד ןעגָארטרעּבירַא טנַאקעג טשינ ,םינּפ ןיא ןיירַא םהיא זיא

 ךיז טָאה רע .טקוקעג םהיא ףיוא ןעּבָאה סָאװ ,ןעגיוא עשיתּבה

 ףיוא םהיא טפור עמ זַא ,רוחּב רעדעי ךיז טלהיפ סע יו ,טלהיפעג
 ןיא רע .ואו ,טקוקענמורא ךיז טָאה רע רעדייא ןוא .ריטפמ

 ַא ןענַארטעגרעטנוא שמש רעד ןיוש םחיא טָאה ,טלעוו רעד ןיא

 לעטניפ ַא טימ עהייר רעד ןיא ןיוש טחעטש רע ןוא ,טייקנינייר

 -ָארּפ יד ןוא ,טנעה יד ןיא הרוּת-רפס רעסיורג ַא טימ ןוא ןעדיא

 רעהירפ וצ ףיוא טהעג יִלַאצ בר ןזח רעד : ןָא ןיוש טהעג עיסעצ
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 ,ור טסנייוו סָאװ, .ןערערט ערעטיּב טימ עלעננוי ַא טהעטש טָא ,ןעשטשיּפ רעדניק ,ןעכַאל ךעלדיימ ,ןערעגַארנ ךעלּבייו .שיט ןיא
 רעד ןופ ?עּפע םעד ןעפרָאװעגּפָארַא םהיא טָאה עמ --- "3 עלעגנוי
 .עידעגַארט ס'עלעגנוי ם'נופ טכַאל ,ןהייצ יד טערישטש ןוא רוחּב ַא טציז עלעגנוי ןעּבענ ןוא ,.,? לעּפע ןייַא ןהָא ןוהט רעטציא רע טעװ סָאװ .סיפ יד טימ ןעטָארטעצ ןוא ןערחענמוא ןהָאפ
 ןיא רוחּב ן טימ ןיירַא ךיז רע טזָאל ,ןע'מולש סָאד טסירדראפ
 םהוא טרעפטנע -- 74 רעטכעלעג רעד זיא סָאוװ, ; עיסוקסיד ַא
 א,  :ןהייצ יד ןעזייװַאּב וצ ףיוא טינ טרעה ןוא רֹוחַּב רעד ּפִא
 ונ, :רהעמ ךָאנ ןע'מולש סָאד טסירדראפ ?! חטוש ַא עלעגנוי
 טרעה ָאד 7 לכש רהעמ טַאהעג טסָאה ןערהָאו ענייז ןיא וד ןוא
 :ץעגייש א יװ ןיוש ּפָא-טרעפטנע ןוא ןעכַאל וצ ףיוא רוחּב רעד
 ןיא וד לעיפיוו ,עטַאיּפ ןיא 5בֵׁש רהעמ ךיא ּבָאה טציא זַא רָאנ ,טינ ךיא קנעדעג ןערהָאי ענייז ןיא טאהעג בָאה ךיא ?כש לעיפיוו,
 טינ סָאד טלָאװ ..."ןהוז סע'שטיווָאניּבַאר םוחנ טזיּב וד שטָאה ןוא ןעסַאלק יד ןיא טסהעג וד שטָאח ,רעכיז זיא סָאד --- ֿפָאק
 םוחנ טלָאװ ,עדמערפ ןעשיווצ פהוש רעטלַאק רעד ןיא ןעוועג
 אד .םהיא טימ טנעכערענּפָא שרעדנַא ךיז ןהוז סע'שטיווָאניּבַאר
 דוחּב ןעגיזָאד ם'נופ רעטשטַאּפעג 8 ןייז טנַאקעג רע טלָאװ ןיינ ןוא ָאי ןעשיווצ םורָאװ ,גייווש .ַא ןעּפַאח טזומעג רעּבָא רע טָאה
 בר ינרותה, :רעטרעװ עּבעיל יד שער ןעסיורג ן'טימ לעמוט ןעסיורג ם'ניא טרעהרעד ןיוש רע טָאה בנַא ןוא .םינּפ"תוזע םעד
 ,תועמשמ יד ,.."! הרותל דֹובּכ ןּת ,יולה בוד-ןמחנ ּברֹּב בקעי-השמ בר ינרוּתח; "! הךרותל דובּכ ןּת ,ןהּכה יבצ-םייח ּברּב באז-ןושמש
 . חסונ ןעּבלעז ן'טימ ןוא לוק ןעגירעזייח ןייז טימ סיֹוא רעדעיוו ןיוש טפור שמש רעד וא !'א הֿפקה ןאּכ דע ןוא ,לעצנעט א טימ ןוא ,"אדייח, ןונינ ןעּבָארג ן'טימ ,ןוגינ ַא םימ טגידנע -עג ךיז טָאה רוט רעטשרע רעד -- "! אנ העישוה 'ה אנֲא, יי | | 9 לעריימ ס'נזח םעד זיא עשז ואוו .ןעּביױוהעגנָא ןיוש ךיז ןעּבָאה תופקה יד זַא
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 ןוא ךיוה ןוא טיירּב ןוא סיורג גונעג ןיא ?הוש עטלאק יד

 יז ןעמ טפור רַאפרעד ןוא -- ךַאד ַא טימ רָאנ ,ילעטס ַא ןהֶא

 ,יולּב --- ?עמיה ַא יו טלהָאמעצ זיא ךַאד רעד ,?הוש ?עטלַאק , יד

 -רעּבירַא טָאה רעּברַאפ רעד ,ןירג שזַא ,יולּב וצ ?עסיּב ַא ןיוש

 לעסיּב ַא ןענעז ןערעטש עגידנעצנַאלג יד ןוא .,סָאמ יד טּפַאחעג

 לעּפע ןייֵא ןופ רענעלק עלעסיּב ַא זיא ןערעטש רעדעי .,סיורג וצ

 טליגַאּב םורַא ןוא םורַא ,לעּפָאטרַאק ַא ןופ קילבּפָא םעד טּפַאח ןוא |

 יד טסייה סָאד ,לעפָאטרַאק יד ןענעז טגעלעגסיוא ,דלָאג טימ

 םוש ַא ןהֶא ,לעמיה ןיא ןערעטש יד יװ ,ױזַא טינ ,ןערעטש

 ןוא םנעהָאנ ,זייוותורוש טנעלעגסיוא רָאנ !ןיינ --- גנונעדרָא

 ףיוא ,רעטנעצ ןעטימ ןיא ןופ .ערעדנַא סָאד ןעּבענ סנייא טכירעג

 -גנעה עגיטייצרַאפ עטלַא ּפָארַא-ךעגנעה ,קירטש ענעשעמ עגנַאל

 ןעּבלעז םעד ןופ .שעמ ןעטנירגרַאפ ןעלעג ןעטְלַא ןופ רעטכיײל

 יד ףיױא סָאװ ,סעסעה יד ךיוא ןענעז שעמ ןעטנירגרַאפ ןעטלַא

 .ןענערּב טכיל עלַא .טכיל טימ טקַאּפעגנָא זיא ץלַא ןוא --- טנעוו

 ןיוש ןָאק רעניטכיל זַא ,ךיז טכַאד סע זַא ,גיטכיל ױזַא זיא'ס

 .ןייז טינ רָאג

 -ןיע ןייק ,ןעדיא לעיפ ױזַא ןעמונעג ךיז ןעּבָאה ןענַאװ ןופ

 ןוא ,ךעלדיימ ןוא ,םירוחּב ןוא ,ךעלּבייװ ןוא ,רעּביײװ ןוא ,ערה

 רעד ןיא לָאמ ןעטשרע םעד סָאד זיא םולש ?רעדניק עניילק

 רעד ןעניז ן'פיוא םהיא טמוק גידנעליוו טינ ןוא ,להוש רעטלַאק

 ,ןעטלעצעג ענייד ןענעז ןעש יו --- בקעי ךילהוא ובוט המ :קוכּפ

 טרָא ןייַא ןעמוקַאּב ֹוצ גנירג טינ ןָא םהיא טמוק סע ..בקעי

 -- טנעקרעד םהיא טָאה שמש רעד סָאװ ,קילג ַא .ןעציז וצ ףיוא

 םהיא ןעמ הרַאד ,לעדנהוז ַא סע'שטיװָאניּבַאר םוחנ בר ךָאד זיא'ס

 -ילעּב ןעשיווצ ,קנַאּבלענעיּפש ןיא אקוד ןוא ,טרָא ןייֵא ןעכַאמ

 .םיִּתּב

 ,סיורג ױזַא ןענעז לעמוט ן'טימ שער רעד ? עמ טלַאה ואוו

 זיא טסיזמוא .םיררושמ ענייז טשינ ,ןזח םעד טשינ טרעה עמ זַא

 ןעּפָאלק ס'שמש םעד זיא טסיזמוא ?1 אש, ןעיירש ס'מלוע םעד



99 
 םכילע-םולש

 טימ עלעגנוי טרַאדעגסיױא ןייַא ,רערעדנַא רעד .סַאּב ַא -- ןעּפיל
 ,ילַאצ ּבר ,ןילַא ןזח רעד ןוא ,אנַארּפָאס ַא -- ?ע'מינּפ סייוו ַא
 טימ ,רעלעג ַא ,רעכיוה ַא דיא ַא -- ןלַאה םענעדלָאג ןייז טימ
 עטלעזיירגעג עניד טימ ,רפוש ַא יװ ,זָאנ רענעגיוּבענסיוא ןייַא
 ,סיוא-טהעז סָאװ ,דרָאּב רעמלעזיירגעג רעלענ ַא םימ ןוא ךעל האפ
 שינעהעזרַאפ ַאזַא זַא ,ןעּביױלג סָאד טעװ רעוו --- ענעדנוּבעגוצ ַא יוו
 ערעדנַא יד ,טָאג ייּב ענייא יז זיא --- לעדיימ ַא טָאה רע זַא ,ןעכיל -טיא רַאּפ ךיז טמהירַאּב סָאװ ,רעטָאפ ר היא זיא סָאד -- ןזח = רעד ילַאצ ןוא ,רעטכָאט ןייז זיא סָאד -- "פעריימ ס'נזח םעד;, ...1 רעטכַאט עּבעיִל עלעדייא עטרַאצ ענעש ַאזַא ןעּבָאה טעוו
 טעוו'ס רָאנ .ןיינ לָאמ ןייא זיא --- ןעדער םינ רהיא לָאז עמ ןעמעוו , .ןערעוו הלּכ ַא םינ םיוו יז --- רָאנ ןורסח ןייא .םהיא ייּב
 רעד ןעמוק טעוו'ס זַא .סעקנַאּב ןעטדיוט א יו ,ןעפלעה רהיא
 יז ןעמ טמענ ,טינא .אי ןעגָאז ןעזומ ןיוש יז טעוװ ,גוויז רעטכער
 טנָאז ױזַא ..7! ןעקעטש ַא ָאד זיא טיונ רַאפ ןוא .ּפעצ יד רַאֿפ
 טזייווַאּב ןוא ,סַאּפש ַא ןיא ךילנייוועג ,ןזח רעד ילַאצ ,ןיילַא רע
 י .עקלַאג רענירענייּב -טנַאֿפלע רעטלעגרַאפ רעטלַא רעד טיפ ןעקעטש עװָאשמַאי ןייז

 ,פהוש רעטלַאק רעד ןיא בירעמ טנעװַאדענּפָא ןיוש טָאה עמ
 תיארה הֹּתא, ייּב טשרע טלַאה עמ :טייוו ךָאנ ןיא תופקח וצ ןוא
 םיתב-ילעב-טנַאוו-חרזמ .יד ןעשיווצ םיוא:טלייט עמ ןוא ?תעדל
 ןייֵא טימ רעדנוזַאּב רעכילטיא ןוא ,ץַאלּפ ןייז ףיוא גידנעהעמש ֹּפִא ךיז טגָאז רעדעי עכלעוו ,"תיארה הֹּתַא, ןופ םיקוסּפ יד
 עמ ןוא רּבמעט ןייז טימ עמיטש ןייז ךיז טָאה רעדעי תמחמ ךָאנ ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא חסונ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא חסונ רעד ,טסייה סָאד .חסונ רעדנַא ןייֵא טימ ןוא ?וק רעדנַא
 | ...ןעריולראפ ןעצנאגניא טהעג ,קוסּפ ףֹוס ץםיוא רעּביא טזָאל עמ סָאװ ,פעריירד סָאד ןוא ,טלָאװעג ןילא טלָאװ עמ סָאװ ,סָאד טינ סיוא-טמוק ,לוק םענעגייא םעד ראפ רעּביא לעסיּב ַא ךיז טקערש
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 לייוורעד ךָאנ ןערעיצַאּפש יד -- ןעסַאלק יד ןופ םידימלּת רעדָא

 ןוא דניל ךָאנ זיא טפוק יד .ףיוה-?הוש ן'פיוא ןעסיורד ןיא םורָא

 -םוי ךיז טלהיפ סע .טנערעטשעגסיוא ןיא לעמיה רעד .רעטיש

 -םוי ַא זיא טייקליטש יד וליפא .,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא בוט

 טייקגילייה יד ןערהעטש וצ דנַאטשמיא טינ זיא ךַאז ןייק ,עניד'בוט

 -רעדסיוא סָאד ןעוו ,הרוּת-תחמש ןופ טכַאנ רעניזָאד רעד ןופ

 ןייז טימ ךיז טהערפ טלעוו רעצנַאג רעד רעביא קלָאפ עטלהעוו

 עשייוג ַא ייברעד ךרוד-טרהָאפ רעמָאט ןוא .,הנּתמ רעשלעמיה

 רעמַאט ;ּביוטש ןעגידנעקיטש ןעטכידעג ַא ףיוא-טּביוה ןוא רהופ

 טרהָאפ סע ,ןיזד ,ןיזד ,ןיזד --- לעקעלג עװָאטשטַאּפ ַא ךרוד-טהילפ

 ,ןעגעלּפָא ךיז טעװ ּביוטש רעד ?ייז טרעה רעוו --- ?לעּפענק, ַא

 יד ןוא --- םייווטייוו ץיגרע ןהעג ןעריולרַאפ טעוװ ?עקעלנ סָאד

 ךָאד זיא'ס םורָאװ ,גיד'בוט-םוי ץלַא ,גילייה ץֹלַא טּביילּב טכַאנ

 -רַאפ ךרוד-טפיול ץַאק עצרַאוש ַא ! טלעוו רעד ףיוא הרוּת-תחמש

 םעד ךרוד-טדיינש ןוא טירט ענעטעמַאס:טָאלג ערהיא טימ ייַּב

 ַא .ןעדנואוושרַאפ טרעוו ןוא טיירּב רעד ןיא ףיוה-?הוש ןעצנַאג

 ןעליּב ַא טימ סַאג רעשייוג רעטייוו ַא ןופ ץיגרע ּפָא ךיז טפור טנוה

 יד ןוא -- ןעגיושנַא טרעוו ןוא ןָאט םענרָאנימ ןעגנַאל ַא ןיא

 ךאד זיא'ס םורָאװ ,גיד'בוט-םוי ץְלַא ,גילייה ץלַא טּביילּב טכאנ

 .גנירג ױזַא ךיז טמעטָא סע ןוא .טלעוו רעד ףיוא הרות-תחמש

 -םיוא ױזַא המשנ רעד ףױוא ,טונ ױזַא זיא ןעצרַאה ן'פיוא ןוא

 סָאד --- טייקגיניילק א .,ךיז ייּב ןעמ זיא גיד'?ודג ױזַא .טנעלעג

 ַא זיא סָאד ןוא ,הרוּת-תחמש ןופ טכַאנ יד זיא סָאד ןוא ,ךיא ןיּב

 ,לעמיה ןיימ טָאג ןיימ -- טָאג ןיא טרָאד ןוא ,לעמיה

 | !בוטםוי ןיימ

 ! תופקה יד טימ ןיוש טהעג עמ !רעדניק ---

 ? סָאװ ?רעוו --- ?הוש ןיא גינעווניא ןירַא ךיז טּפַאח עמ

 .בירעמ טשרע ןעמ טנעװַאד לייוורעד .ןָא טינרָאנ ךיז טּביוה סע

 טימ דומע ם'ייּב טהעטש להוש רעטלַאק רעד ןופ ןזח רעד יֵלַאצ

 עּבָארג טימ ץע'רוחּב רעצרַאװש ַא ,רענייא ,םיררושמ ייווצ ענייז
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 תופקה וצ הרות'תחמש

 -- .תופקה ראפ סָאװ עיזעַאּפ יד -- .הרות:תחמש ןופ טכַאנ יד
 יד ןעשוק ךעלדיימ ןוא ךעלבייוו -- .לעצנעט א ןעּפַאה ןעדיא
 .הריש ןעגניז םיכָאלמ ןוא ךיז ןענעפע ןעלמיה יד -- .!עטייקנינייר

 יד ןעּבירשַאּב טלָאװ ךיא ּביוא רוסֶא --- עהטעג ןיּב ךיא ןעוו
 -ַאֹּב רעסעּב ןיוש טלָאװ ךיא .ר ע ט ר עוו ןעגנוי ַא ןופ תורצ
 ךילרהעפעג זיא סָאװ ,לע'רוחּב םערָא ןייֵא ןופ תורצ יד ןעּבירש
 -- ענייה ןיּב ךיא ןעוו רעדָא .לעדיימ ַא ס'נזח ַא ןיא טּבעילרַאפ
 ךיא .,?טכענ עשיניטנערָאלּפ , יד ןעגנוזַאּב טלָאװ ךיא בוא רוסֶא
 ןעדיא תעּב ,חרוּת-תחמש ןופ טכַאנ יד ןעגנוזַאּב רעסעּב ןיוש טלָאװ
 ןעּביױלק ךעלדיימ ענעש ןוא ךעלּבייװ עגנוי ןוא תופקה ֹוצ ןעהעג
 --- ןעליּבסנַאמ יד טימ סיוא ךיִז ןעשימ ,פהוש ןיא ףיונוצ ךיז
 ןעפור ןוא ןעגנירּפש ,הרוּת יד ןעשוק ייז .ןעמ געמ הרוב-תחמש
 "! רהָאי ַא רעּביא טּבעלרעד , : רענעט ייפרעלא ףיוא ןעשטיווק ןוא
 ."!םֹּתִא םג !םֹּתַא םנא :רעפטנע ןייֵא קירוצ ןעמוקַאּב ןוא

 -וצ ךיז ןעמוק תופקח יד רַאפ ייווצ רעדָא העש ַא טימ ךָאנ
 ףױרַא-ןערעטעלק ,ךעלדיימ ןוא ךעלגנוי ,רעדניק עניילק יד ףיונ
 יד ,טיור ןענעז ל?עּפע יד ,ןערעטַאלפ ןענהָאפ יד ,קנעּב יד ףיוא
 םיור רעגיצניוו טינ ןענעז ערעייז ךעלקעּב יד ןוא ,ןענערּב ךעלטכיל
 ,רעלטכיל יד יו רעגרע טינ ןעטכיול ןעגיוא יד ןוא ,לעּפע יד יו
 ךעלגנוידארמג יד ,ךעל'מירוחּב ערעטלע יד .גרַאװניילק זיא סָאד

0 
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 טגעלעגפיונוצ ,רעיּפַאּפ לעקיטש לעג א ןיירַא טנאה ןיא טקורעג

 ןוא טלעגיזרַאפ סּכַאװירט טימ רָאנ ,טרעװנָאק ַא ןהֶא ,ןערעיפ ןיא

 -רעדגנַאל סָאד ןעוועג ןיא סָאד .עּבטמ א טימ טשטעווקעגוצ

 עניד טימ ןעּבירשעג ,לעדיימ ס'נזח ם'נופ ?עווירּב עטעטרַאוו

 .רעגניפ עגנַאל עניד ערהיא טנַאמרעד ןעּבָאה סָאװ ,תויתוא עגנַאֿכ

 ןיא ןערערט םימ ףפעירּב ןייז טָאה יז זַא ,ןענַאטשעג זיא טרָאד

 סָאװ ,גנַאּב רהיא טוהט סע ןוא ,לָאמ עכילטע טנעיילעג ןעניוא יד

 טלָאװ ,לעגילפ ןעּבָאה לָאז יז , .רע יװ ,ןעביירש ױזַא טינ ןָאק יז

 עלַא יז טלָאװ ,ןעמיווש ןענָאק לָאז יז .ןעניולפעג םהיא וצ יז

 רע ּביוא ןוא .ןעמוק וצ םהיא וצ יּבַא ,ןעמואוושעגנרעּביא םימי

 יז ןוא .תועט ַא רע טָאה ,גיהור ןעפָאלש אי ןָאק יז זַא ,טניימ

 םורָאװ ,ןעגיוא עלַא טימ הרוּת-תחמש םעד ףיֹוא סױרַא ןיוש טקוק

 ,טנערהָאוװעג םהיא יז טָאה ףוס םוצ ..,7! ץראה ַא טלהיפ ץראה א

 ,ןעּביירש טינ געוװ ַאזַא ךרוד ףעירּב ןייק רהעמ רהיא וצ לָאז רע

 עדמערפ ןעטלַאהעג ןעּבָאה ףעירּב םעד זַא ,רעכיז זיא יז םורָאװ

 ,"םידימ ס'קיצשזַאקירּפ םעד ןעגעקַא םהיא ןעמוק ָאד ...טנעה

 טלעטש רע זַא ,ץיח ַא טימ טלעק א ןיא ןיירַא םהיא טפרַאו סע ןוא

 טרעװנָאק םעד טנעפעעג טָאה קיצשזַאקירּפ רעד ױזַא יוװ ,רָאפ ךיז

 ם'גזח ן'רַאפ ןעסָאנעגסױא טָאה רע סָאװ ,ףעירּב ןייז טנעיילעג ןוא

 םורָאװ ,ץרַאה סָאד גנַאל ּפִא טינ ךיז טסע רע רָאנ ..,!לעדיימ

 ןהעטש ,ןעהעז יז רע טעװ דלַאּב טָא ןוא הרוּת-תחמש זיא טָא-טָא

 ...לעריימ ס'נזח ן'טימ --- רהיא טימ ןעדער ,רהיא ןעּבענ
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 רע טסיוטש לערעטכעלעג ס'קיצשזַאקירּפ ן'כָאנ רָאנ ,"רעכערּב

 רע טוהט .ןעכַאז עמהענעגנָא יד ןופ טינ ןייז ףרַאד סָאד זַא ,ךיז
 ןיוש זיא סָאד , ..,"? רעכערּבנייּב רעד זיא רעוו, :  גערפ ַא םהיא
 םולש "? השקּב יד ןיא סָאװ ,ןעכרָאה רימָאל רָאנ ,,,קסע ןיימ

 םהיא טיג ןוא ענעשעק ןופ ףעירּב ןעטקַאּפעג םעד סיורַא-טהיצ
 -רעביא הלּכ רעיא ףרַאד סָאד טָאה :קיצשזַאקירּפ םעד רעּביא
 יקַאט ךייא ךרוד רימ ןעקישרעּביא ןוא לעדיימ ס'נזח םעד ןעּבעג

 טכַארטַאּב ,ףעירּב םעד וצ-טמענ קיצשזַאקירּפ רעד ."רעפטנע ןייַא
 וצ םוק ?רָאנ ןיא סָאד טָאה :ןעטייז עלַא ןופ טרעוונָאק םעד
 ,"רעפטנע ןייֵא ןעמוקַאב אמּתסמ וד טסעוװו ,ןעגרָאמ ןהעג

 -ּפִא רעד ןיא ןענרָאמ ףיוא .,ןעצרַאה ם'נופ ןייטש ַא ּפָארַא
 ןיַא קיצשזַאקירּפ ם'נופ ןעמוקַאּב םולש טָאה טייצ רעטלעטשעג
 ,ןעגרָאמ ןהעג וצ םוק , .רעפטנע ןייק טינ ךָאנ טָאה רע זַא ,רעפטנע
 סָאד רעדעיו ןעגרָאפ ףיוא ."רעפטנע ןייַא ןייז סיוועג טעוו
 -ַאֹב םולש טָאה ָאד !רעפטנע ןייק ךָאנ ָאטשינ -- ענענייא
 --- ,זַא ןעזיוועגסיוא רָאנ םהיא ךיז טָאה רשפא ןוא --- טקרעמ
 םעד וצ .רעטנוא ענדָאמ סיּפע טלעכיימש קיצשזַאקירּפ רעד זַא
 םהיא טָאה קיצשזַאקירּפ רעד :דשח ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא דשח
 ,ןעּביירש ןענָאק לָאז ךיא ןעוו, :לעצפיז ַא טימ ןעּבעגעג גָאז ַא
 "? ףיירש ךיא ױזַא יו ,וד טסייוו ןענַאװ ןופ , ..."! ֹוד יוװ ױזַא
 "9 הלּכ ןייד טסייוו ןענַאװ ןופ , ."טלחעצרעד רימ טָאה חלּכ ןיימ,
 | | ."לעריימ ס'נזח ם'נופ סע טפייוו יז,

 יאדוַא זיא'ס ןוא ,רעניד'חשקשינ ַא וליפא סָאד זיא ץוריּת ַא
 סָאװ ,לעדיימ ַא ןופ טנעמילּפמָאק ַאזַא ןערעה וצ טגעלעגנָא רהעז
 ט'הבננ גידנעליוו טינ ןוא ןעגעווטסעד ןופ רָאנ .ּבעיל יז טָאה עמ
 טינ קיצשזַאקירּפ רעד טָאה רעמָאט :הרז הבשחס ַא ןײרַא ךיז
 -ענ ןיילַא רעסעּב םהיא טָאה ןוא ףעירּב םעד ןעּבענעגרעּביא
 -רעד םיוק .ןעפָאלש טינ טזָאל קנַאדעג רעגיזָאד רעד ...? טנעייל
 -םוי ברע ןיוש ןעוועג זיא סָאד ! רעפטנע ןייַא ףיוא ךיז טרַאװ
 -נײרַא ןוא ןענעקַא ןעפָאלעג םהיא זיא קיצשזַאקירּפ רעד .בוט
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 ךָאנ ןעּפעלשניײירַא ןעזומ טעװ עמ :האופד ַא ָאד ךיוא וצרעד זיא

 ס'לעריימ ס'נזח םעד סָאװ ,רוחּב רעד זיא סָאד .ןָאזרעּפ עטרעפ ַא

 זיא --- רוחּב א טימ רוחּב ַא .טּבעילרַאפ םהיא ןיא זיא ןירָאט'רבח

 םרהעטשעגמוא ןענָאק רוחּב ַא טימ רוחּב ַא .רעטרעוו ערעדנַא רָאנ

 .תודוס עטסערג יד ךיז ןעשיווצ ןעלדנַאהּפָא ןוא ןעדערפיונוצ ךיז

 רֹוחֹּב םעד ןעכוזפיוא -- טייקגיניילק ןייא רָאנ ןעּבילּבענ זיא טציא

 ,ךיז טכַאד ,זיא סָאד .טפַאשרעדורּב םהיא טימ ןעדניּברַאפ ןוא

 עס יװ ,סע ךיז טוהט ךיג ױזַא טשינ רָאנ .ךַאז עגנירג ַא רָאג

 .ךיז טדער

 -ןעזייַא ןייֵא ןיא קיצשזַאקירּפ ַא גנוי א ןעוועג זיא רוחּב רעד

 םנעה רָאנ ,םינּפ ן'פיוא רענעש ץנַאג ַא ,("זַאילַאז,) טפעשענ

 דוצ ."םידי, ןָא-טפור עמ סָאװ ,סָאד -- רֶאּפ ַא טאהעג רע טָאה

 ןעוועג רעווש זיא'ס יו ,רעווש ױזַא טינ זיא רוחּב םוצ ןעטערט

 ם'ייּב ןיוש .ןעּבָאה םהיא ףרַאד עמ סָאװ ףיוא ,םהיא ןעגָאז וצ

 .לַאדנַאקס לעקיטש א ןעלַאפעגסיוא רעיש זיא טערטסױרַא ןעטשרע

 -עגנָא ןייֵא ענידיא ַא ,טפעשעגךױעזייַא ם'נופ עט'תיּבה-לעּב רעד

 ןייֵא םימ ןוא טנעה עצרַאװש טימ ,ןָאזעס ן'כָאנ טינרָאג ,עטצלעּפ

 ןוא םיורש טגעוו יז סָאװ ,םעד ןופ ) זָאנ רעטצרַאװשעגרעטנוא

 טנעה עּבלעז יד טימ טציינש ןוא טנעה עליוה יד טימ סעקעיווצ

 "ירּפ רהיא סָאװ ,השעמ יד ןעוועג ןעלעפענ טינ ןיא ,( זָאנ יד

 יָאד, רַאפ סָאװ .לעגנוי סע'שטיווָאניּבַאר טימ ךיז ןעק קיצשזַאק

 םוחנ ּבר טימ קיצשזַאקירּפ א רוחּב ַא ןעּבָאה ןָאק "סעינעינישט

 ,ערעדנַא סָאד .קעװַא לָאמ ןייא זיא ??עננוי ַא סע'שטיווָאניּבַאר

 גָאז ַא םהיא טָאה םולש ןוא ,ץיּפש ןעטכער םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא

 רּפ רעד ךיז טָאה ,הלּכ ןייז וצ השקּב ַא טָאה רע זַא ,ןעּבענעג

 טּפַאח יז ןעוו ,ץַאק ַא ףיוא ןהָאה ַא יו ,ןעזָאלּבענפױא קיצשזַאק

 ךיא זַא ,וד טסייוװ ןענַאװ ןופ- : רענהיה ענייז וצ ןײרַא ךיז

 ן'טימ, ."ןירָאט'רבח רהיא טימ טנעקַאּב ןיּב ךיא , ?4? הלּכ ַא ּבָאה

 ..רעכערּבנייּב ַא ןעּבַאה וד טסעװ טרָאד !ע ?לעדיימ ס'נזח

 -גייּב ַא ,ךילטנעגייא ,סָאד טסייה סָאװ ,טינ טהעטשרַאפ םולש
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 רעמָאט ןוא ?יקַאט ןיילַא רע רָאנ ,רערעדנַא ןייק טינ זיא סָאד
 קוק ןייא גונעג זיא ,םעד ןיא קפס לעקיטש ַא ןַאהרַאֿפ ךָאנ יא
 קילג טימ ערהיא ףיוא ןוא םינּפ נידנענייש-גיטכיל רהיא ףיוא
 ןאוו .ןעגיוא עטנַאקַאּב .םינּפ טנַאקַאּב ַא .ןעגיוא ענידנעלחארטש
 -ענ עדנַאלּב יד טימ ?עריימ עסייוו סָאד טָא ןעהעזעג רע טָאה
 .ךילטנעק םהיא זיא ערהיא טנַאה יד ןלימא  ?רָאה עטלעזיירג
 א ,לעטנעה סייוו ַא .רעגניפ עגנַאל עניד טימ לעטנעה סייוו ַא
 ,5523ב ןעּבעל ןייז ףיוא לָאמ עטשרע סָאד .סמערַאװ ַא ןוא סטַאלג
 ..טנַאה ס'?עדיימ ַא טלַאה רע זַא

 ,ןע'חישמ ףיוא סױרַא-טקוק סָאװ ,דיא רעכילרהע ןייַא יו
 ןט-םוי ןעכילקילג םעד ףיוא ןעקוקסורַא ןעמונעג רע טָאה ױזַא
 .ןעטרַאװ וצ גנַאל וצ ןעוועג רעּבֶא םהיא זיא טייצ יד ,הרות-תחמש
 טינ רעיש ןיא רע .נעט יד ןעניוצעג ךיז ןעּבָאה ךעּפ ןופ יו
 סָאד ןעסיגסיוא ןעסָאלשטנַא ךיז טָאה רע ןוא ,ןערָאװעג ענושמ
 וצ טשינ ןיילא ,ףעירּב ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא רעיּפַאּפ ףיוא ץרַאה
 טכאנ ַא טימ גָאט א ?סָאװ ּבעילוצ ןוא ןעוו בעילוצ ,ןעסיוו
 א יו סע ךיז טָאה ןעּבירשעג ןוא ,ןעמונעגוצ ןעּביירש סָאד טָאה
 טָאה עמ סָאװ ,ןַאטנָאפ ַא יו ,טרהעטשעגמוא טפיול סָאװ ,רעסַאוו
 ןייק לָאמנייק טלָאװ ןעּביירש סָאד .ןענַארק ענייז עלַא טזָאלענּפָא
 יו .רעיּפַאּפ ןהעגסיוא ןעוועג טינ לָאז'ס ןעו ,טַאהעג םינ קע
 ,ךס ַא טנייה רע טלָאװ ,ריבג ןייק טינ ןייז לָאז רעסאפרַאפ רעד
 ,..} טנעמוקָאד ןעגיזָאד ן'רַאפ טלחַאצַאּב ךס ַא

 יד טמוק ױזַא יו ;ךַאז ןייא רָאנ ןעּבילּבעג זיא דניצַא
 ןעגיזָאד םעד ןעמוקַאּב יז טעוו ױזַא יו ? רעסַאװ ן'רעּביא ץַאק
 םעד רהיא ןעקישרעביא :ןַאהרַאפ זיא רָאנ הצע ןייא ? ףעירּב
 יו ,טוג ױזַא ןעסייה טעװ סָאד .ןירָאט'רבח רהיא ךרוד ףעירב
 רַאפ ךיז ןעיורטרַאפ ,ןָאזרעּפ עטירד ַא דוס ם'ניא ןעמענוצניירַא
 .טינ יז טסייו עמ ןוא טינ יז ןעק עמ סָאװ ,פעדיימ גיטייז ַא
 רעּבָא זיא ,העינמ ןייק ןעוועג טינ ךיוא םעד ןיא רשפא .טלָאװ
 ? ןָאזרעּפ רעטירד רעד טָא ֹוצ וצ ןעמ טמוק ױזַא יו : ןורסח ַא
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 .ךיא ןיּב ואוו ,ןעּפַאח ךיז טעװ עטַאט ןיימ :רע

 ן'רַאפ ארומ טָאה סָאװ ,עלעגנוי ַא טנעז רהיא בוא :יז

 | ...ןעטאט

 םהיא טגנַאלרעד סע םורָאװ ,ןעגידנע טינ יז רע טזָאל רעטייוו

 זיא רע ןַא ,םהיא טגָאז עמ -- שטייטס .ּפיר רעטעּבעיז רעד ייּב

 םגָאז רעוו ןוא !ןעטַאט ן'רַאפ ארומ טָאה סָאװ ,עלעגנוי ַא

 ןעהערדוצסיורַא ףיוא דערסיוא ןייַא טניפעג רע ...! ?םהיא סָאר

 ַא ןעגָאז וצ סָאװ רהיא טָאה רע .קיזמ ַא יוװ ,גיצנוק רעּבָא ךיז

 רהיא טימ זיא יז ,ןיילַא טינ זיא יז יוװ ױזַא רָאנ .ךַאז עגיטיונ

 לעדיימ ס'נזח םעד .ןעגָאז טינ רהיא סע רע ןָאק ,ןירָאט'רבח

 יּפִא לָאז יז ,ןירָאט'רבח רהיא וצ קנואוו א טוהט ןוא טיור טרעוו

 -ניא ןעּביילּב ייז ןוא ,טגלָאפ ענעי ,רעטייוו טירט רָאּפ א ןהעג

 טינ ךיז טזָאל רע ,דוס םעד ןערעהוצסיוא טיירג זיא יז .ןעייווצ

 רעּביא רהיא רע טיג ,גנוצ רעד טימ גידנעטנָאלּפ ,ןוא ןעטרַאװ גנַאל

 רע ןַא ,ןעגָאז טלָאװעג גנַאל ןיוש רהיא טָאה רעה :סָאװ טָא

 ןהֶא ,ןײלַא רהיא טימ לָאמַא ךיז ןעהעז ןעוועג ןלעּב ַא טלָאװ

 טלָאװ יז ןוא !סָאװ עלַאמ , ,?סנירָאט'רבח ןהֶא ,סנירעטיילנַאּב

 ןהֶא ,ןעגיוא רעיפ רעטנוא םהיא טימ ןעדער טלָאװעג טינ ןעד

 עמ .טינ רעּבָא יז ןָאק --- ? סנירָאט'רבח ןהָא ןוא סנירעטיילנַאּב

 ןייז טינ לָאז יז ,גנוטכַא טיג עמאמ יד .ןײלַא ּפֶא טינ יז טזָאֿכ

 .ןירָאט'רבח רהיא רַאפ ןעּבָאה ארומ טינ ףרַאדַאּב רע רָאנ ,ןיילַא

 ךיוא ןיילַא טָאה ןוא ,עכילרהע ןייַא ,עליטש ַא ?עדיימ ַא זיא יז

 ,ןעסיוו ליוו רע ּביוא ןוא ,ןעדער רחיא טימ לָאז רוחּב ַא ,ןערהעג

 ךיוא , ..."רוחּב ַא ןיא טּבעילרַאפ ךיוא לעדיימ סָאד טָא זיא

 זיא ,לעדיימ ס'נזח םעד ,יז זַא ,תועמשמ יד ןיא ? טּבעילרַאפ

 רענעי זיא רעװ ,ןעסיוו ןעלעו רע טלָאװ ?טּבעילרַאפ יאדוא

 טלַא ךיג רע טעװ ,ןעסיוו גנידסלַא טעוװ רע זַא, ..'4 רעכילקילג

 .... ןערעוו

 עגיזָאד יד ףיוא שוריּפ ןערעטייוו ַא ןעּכָאה ךָאנ ןעמ ףרַאד

 --- רעכילקילג רעגיזָאד רעד זַא ,טינ ןעד ןעמ טהעטשרַאפ ? רעטרעוו
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 םעד ןעשיווצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעגנוהיצַאּב ענעי יו ,רעגידלוש
 רעניזָאד רעד ןופ דלעה ןעגנוי םעד ןעשיווצ ןוא לעדיימ ס'נזח
 עטשרע רעייז ןעדנעטשמוא עכלעוו ייּב ןוא ןעוו ,ואוו .עיפַאדנָאיּב
 ,טַארוקַא ןעקנעדעג וצ רעווש זיא --- ןעמוקעגרָאפ זיא טפַאשטנַאקַאּב
 ןייק ןוא טייצ רעדנַא ןייק .גיטכיוו ױזַא םינ ךיוא זיא'ס ןוא

 ,ןעוועג טינ טדָאטש ןיא זיא ךיז ןענעגעגַאּב וצ ףיוא ץַאלּפ רעדנַא
 -דיּפ , יד ֹוצ טרהיפ סָאװ ,קירּב רעד ףיוא ;ָאטייּב תּבש רעסיוא

 ,ןערער וצ רעהירפ ןעּבױהעגנָא טָאה ייווצ יד ןופ רעוו .?סעקרָאוװ
 לָאמ ןעטשרע םוצ זיא סָאװ ןוא ,לעדיימ סָאד רעדָא רוחֹּב רעד
 -נֲא ,ןעלעטשוצטסעפ ךילגעמ טינ ךיוא זיא --- ןערָאװעג טדערעג

 ַא ךָאנרעד .קוק ןעפרַאש ַא ןופ רעכיז סע ךיז טָאה ןעביוהעג
 טימ ןערהענמוא טשרמולּכ ךיז טרהירעגנָא ךָאנרעד .לעכיימש
 :עלעטיה םוצ ךיז ןעּבענעג םענ א ךָאנרעד ,סנעניוּבנעלע יד
 ךיז ןעּבעגיםענ ַא ןהֶא ןיוש ךָאנרעד .( ןעגרָאמ טוג ) ?יטסארדז,
 .( ?ןעמ טכַאמ סָאװ ) ?? עיטעיַאװישזַאּפ קַאק, :עלעטיה םוצ
 ףיוא ּפֶא ךיז ןעמ טלעטש .,ןעשינעגעגַאב ערעטעּפש ייּב ,ךָאנרעד

 ןעכַאז עדנעטיידַאּבמוא ץנַאנ ןעגעוו ןוהט דער ַא טונימ רָאּפ ַא
 :שינעגענַאּב רעטייווצ ַא ןעגעוו סעומש ַא טוהט עמ ןוא

 ..ןעהעזרעדעיוו ףױא :רע
 ?תּבש רעדעיו ?ןעװ :יז

 : ? תּבש טינ זַא ,עשז ןעװו :רע

 ?קירּב רעד ףיוא ,ָאד טא רעדעיו ?ואו :יז
 | ? עשז ןעד ואו :רע

 ?טרָא רעדנַא ןיֵא רשפא :יז
 | - הב ?ונייהד :רע
 ? תופקה ֹוצ הרוּת-תחמש ןייז רהיא טעװ ואו :יז
 .שרדמה:-תיּב ןעסיורג ןיא ? ואוו טסייח סָאװ .:רע

 ?להוש רעטלַאק רעֶד ןיא טינ סָאװ רַאפ :יז
 ?טנעװַאד עטַאט רעייֵַא ואוו ,טרָאד :רע
 ?סיוא סָאד טכַאמ סָאװ :יז
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 לעדיימ ס'נוח םעדי

 -- .שינעבעילרַאפ גירעייפיסאלפ ַא -- .רעטכַאט ס'נזח םעד ילַאצ

 ףעירב ןײז -- .רעצרעה עגנוי ייווצ ןעשיווצ שינעביירשרעביא ןייֵא

 ,טנעה עדמערפ ןיא ןײרַאיטלַאפ

 ןעלעיּפש טרָאטש רעסיורג רעד ןיא סָאװ ,עלָאר עּבלעז יד

 רערענעלק רעד ןיא ןעּבָאה ,ןעטנעדוטס ןוא ןעטטיזאנמיג טציא

 ."ענדזעיוא,, רעד ןופ םידימלּת יד טלעיּפשעג טייצ רענעי ןיא טדָאטש

 ,םרָאפינוא ערעדנוזַאב א -- טלהעפעג רָאנ ייז טָאה ךַאז ןייא

 ייז .טרָאװ ןופ ןיז ןעלופ ןיא ןעדלעה ןעוועג סָאד ןענעז רעטייוו

 זיא ךעלגנוי-רדח םתס רַאפ סָאװ ,גנידסלַא טּביױלרעד .ןעוועג זיא

 שמש םעד לעציּפש ַא ןוהטוצּפָא ,רענײטשַא .טּבױלרעד ןעוועג טינ

 ןעווַארּפ ,"ינלַאּפוק, רעד רעסיוא ךייט ןיא ךיז ןעדָאּב ,?הוש ןופ

 טימ ןעדער וליפא ןוא ,טסולעג ץרַאה רעייז ןעמעוו טימ תונציל

 .דַארג ןעשיּתּבה-לעּב ןופ ,דנַאטש ןעשיטייל ןופ יּבַא רָאנ ,לעדיימ ַא
 רעּבָא ךימ ןֹומ ךיא !הרּפּכ יד ייז ךָאנ ןעוועג ןענעז ךעלדיימ ןוא

 סָאד זַא ,גנוקרעמַאּב א ןעכַאמ ןוא טרָא ן'פיוא דלַאּב ןעּפַאהרַאפ

 ןענעז סָאד .,ןענַאמָאר ןייק טינ ןוא ?טרילפ , ןייק ןעוועג טינ זיא

 ןענעז עכלעוו ,ןעגנוהיצַאּב עטסנילייה עמַאס ןוא עטסנייר יד ןעוועג

 טעו סע .םינימ עדייּב ןופ רעדניק עגנוי ןעשיווצ ךילגעמ רָאנ

 יד זַא ,ןענַאז לעװ ךיא ןעוו ,רָאה ַא ףיוא ןעּבירטרעּביא ןייז טינ

 "מוא ןוא רענייר ןייז םינ ןענַָאק םיכָאלמ ןעשיווצ ןעגנוהיצַאּב

3 
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 .גיבייא ףױוא ןעּבָארנַאב ןעוװועג ןיא דוס ןייז ןוא ןעקנורטרעד
 ,תובשחמ ענייז ןופ טקעוועגפיוא םהיא טָאה עמיטש ענעש ַא רָאג
 יד ןיא ןעננולקעגּפָא םהיא םָאה רעטכעלעג רעסיז ַא ןוא
 | .ןערעהיוא

 ןעמ טחעטש ןעד סָאװ ,ַאח- ַאח ? ןעמיווש ךעלעשיפ -- ||
 ? טקוק עמ ןוא גנַאל יױוזַא

 פעדיימ ס'נזח םעד טהעזרעד ןוא ּפָאק םעד סיוא-טהערד רע
 .ןירָאט'רבח ַא רערהיא טימ

 ם'ייב נערפ ַא רע טוהט -- ?גנַאל ָאד ןיוש טנעז רהיא ---
 ,ןירָאט'רבח רעד טימ לעדיימ ס'נזח

 עדייב םהיא ייז ןערעפטנע -- ! אחד ַאח ,טייצ עצנַאג יד ---
 טרעוו םהיא ןוא ,רעטכעלעג ַא סָאד זיא ייז ייּב ,רעטכעלעג ַא טימ
 טָאה רע סָאװ ןעהעזעג ייז ןעּבָאה רעמַאט ,גינעווניא ןעלאפעגנייַא
 ..ןָאהטעג

 טָאה םהיא .ארומ ןייז ןעוועג טסיזמוא ! לע'רוחּב רעשירַאנ
 טינ רָאנ ךיז רע טָאה ףיורעד סָאװ ,חרצ רעדנַא ןייֵא טרַאװעגּפָא
 ריֿפ יו ,ןעּבעלוצרעּביא ןעוועג טרעשַאּב זיא םהיא טכירעג
 ס'נזח םעד, ןעמָאנ ן'טימ עמארד עיינ ַא ,ןעהעז הלַאּב סָאד ןעלעוו
 | | | ,"לעריימ
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 .םערַאוװ ךָאנ ןיא ןעסיורד ןיא .,רעמוז ףוס .נָאטייּב תּבש

 .םישוּבלמ עטשרעּבױא ןהֶא ךָאנ ןערעיצַאּפש רעדניק עשידיא

 ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעשיווצ ,ךעלקיטנָאז טימ ךָאנ ןעהענ ךעלדיימ

 .עלעטייּב ן'טימ דלעה רעד ךיוא ןענופעגנ ךיז טָאה ,טרעיצַאּפש

 -נָא ,ענעשעק א ןיא טייוו םהיא ייּב ןעגרָאברַאפ ןענעלעג זיא'ס

 ןופ ןעזָאלּפָארַא סָאד טעװ רע זַא ידכּב ,ךעלדנייטש טימ טליפעג

 ן'םיוא ףעיט ּפָארַא טייקרעכיז טימ סע לָאז ,ןירַא ךייט ןיא קירּב

 ןיא קירּב יד סָאװ ,הרצ יד רעּבָא זיא .רעסַאו ם'נופ טנורנּפָא

 טינ לָאז רענייק זַא ,ףרַאד רע ןוא --- ןעשטנעמ טימ טציילפרַאפ

 ךיז רע טהערד .עיצַארעּפָא יד ןעכַאמ םעוו רע ױזַא יו ,ןעהעז

 רע ןוא ,ןעגיוא יד ןיא ןעכילטיא טקוקרַאפ ,קירֹוצ ןוא ןיה םורַא

 ,..ענדָאמ סיּפע םהיא ףיוא ןעקוק עלַא זַא ,ןערעווש טנעמעג טלָאוװ

 ענענייא יד ץְלַא ?ױזַא סיוא רָאנ םהיא ךיז טזייוו רשפא ןוא

 םהיא טָאה טָא רָאנ ..,לעטיה סָאד טנערּב בנג ן'פיוא, : השעמ

 רעטנוא לעקניוו ַא ןיא ןעגָאלשרַאפ ךיז טָאה רע --- ןעפלָאהעג טָאנ

 יד ךיז טלַאה סע עכלעוו ףיוא ,סעיַאוס יד ןופ ּפולס ןעסיורג ַא

 רעד רעּביא רעּפרעק ןעצנַאנ ן'טימ ךיז ןעניױּבעגרעּבירַא ,קירּב

 ךיילנ ,ןיירַא רעסַאו ןיא טשרמולּכ ךיז טקוקעגנייא ,עשטנערַאּפ

 ,םישודיח רַאפ סָאװ טסייוו טָאג ןעהעזרעד רע טלָאװ ןעטרָאד יו

 ענעטלָאשרַאפ סָאד ואוו ,ענעשעק ןייז טנַאה רעד טימ טּפַאטעגנָא

 ענידעּבעל ַא ,טייק'סואימ ַא טנַאה ןיא טלהיפרעד ,טגיל עלעטייּב

 ענעשעק ןופ עקנילָאװַאּפ סָאד ןעניױצעגסױרַא ,.,ץרש ןימ ַא ,ךאז

 .טנַאה רעד ןופ סָאד טזָאלעגסױרַא ןוא רענניפ יד ןעמונעצ ןוא

 ןיא עלעטייּב סָאד ואוו ,טרָא ן'פיוא !עלעטייּב סיוא --- ךוילּפ

 ןעסּכַאװעג זיא לעדער סָאד .לעדער א ןעזיוװַאּב ךיז טָאה ,ןעלַאפעג

 ןערָאװעג ןעפַאשַאּב זיא לעדער םעד ןופ ןוא ,רעטיירּב ןוא רעטיירּב

 טגָאקעג טינ רָאנ טָאה רע .לעדער ַא ךָאנ ןוא ?עדער ַא ךָאנ

 ןעוועג זיא הריבע ןייז ואוו ,טרָא םעד ןופ ןעניוא יד ןעסיירּפָא
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 טשינ ,תונּכס טימ ןהָאספלָאװ חרוא םעד טָאהעג טנייּפ טונימ
 : ןושל ןעשיווטיל ןייז טימ םינּפ שיווטיל ןייז ןעקוקנָא טנַאקעג
 ןעצדַאה ןיא ךיז ייּב ןעדייּב ייז טָאה רע ןוא ,?עלעטייּב יד ,
 -רַאפ ן'טימ ןעמ טוהט סָאװ ...! תוצרמנ תוללק טימ ןעטלָאשעג
 טניפענ רעמָאט ,תילכּת ןייק טינ ןיא'ס ? עלעטייּב םענעטלָאש
 -וצ טינ ךיז ןעמ טלָאװ !ץלָאה ןעשיווצ לַאטש ןיא סָאד ןעמ
 רעטסעּב רעד ןעוועג טלָאװ ,עסקיש יד ןעפַאשוצּפָא ױזַא טלייַאעג
 עסקיש יד זַא ,רעּבָא טציא ,עלעטייּב סָאד ןעפרַאוװרעטנוא ןַאלּפ
 רעד ןעֶלַאפ טשרע ךָאד ןָאק ,ןעּבירטעגכרוד גנַאל ןיוש ןעמ טָאה
 ..! טכעלש --- רעדניק יד ףיוא דשח

 רע .ןערעוו ןעפָאלשנַא טנָאקעג טינ גנאל רע טָאה טכַאנייּב
 ןייק טינ זיא סָאד זַא ,ןע'לעוּפ טנַאקעג טינ ןיילַא ךיז ייּב טָאה
 טינ ? מא סָאד ןיא עשז ןיוש טינ .םולח רעזייּב ןייק ,םולח
 -אֹּב סע ןוא ...! ? בנג רע'טושּפ ַא ?בנג ַא רע זיא עשז ןיוש
 ..!ןעלאפ ןָאק שטנעמ ַא ױזַא יו ,סייווש ַא שזַא םהיא טנָאלש
 ןוא ןעפָאלשנַא רע טרעוו רעטייוו ,,,? רעטייוו ןייז טעװ סָאװ ןוא
 טינ ןענעז ךעלעטייּב יד ןוא ,ךעלעטייּב םהיא ךיז ןעטנָאלּפ סע
 -ענּפָא ,ןעשינעפעשַאּב ע'סואימ עגידעּבעל רָאנ ,ךעלעטייּב ןייק
 יױזַא ,עסַאנ ןוא עטלַאק ןוא ,עטשטיינקעגנייַא ןוא עלעג ,ענעכָארק
 םהיא ןעכירק ייז ןוא ךיז ןערהיר ייז ןוא ...סעּבַאשז ,םיצרש יו
 ---סעװכַאּפ יד רעטנוא ,רענלָאק ן'רעטנוא ןעכירקרַאפ ,ּבייל ן'רעּביא
 טּפַאט ,ערדלָאק רעד רעטנוא טקוק ,ףיוא ךיז טּפַאח רע ..,! רררֹּב
 ...םולח ַא רָאנ זיא'ס ,טָאנ ןעּביול ןוא ןעקנַאד -- ּבייל סָאד ךיז
 זיא'ס ? עלעטייּב ם'נופ רוטּפ טרָאפ ןעמ טרעוו ױזַא יו רעּבָא ,ָאי
 ַאזַא ןיא ץיגרע סָאד ןעפרַאװרַאפ ןעדייס ,הצע רעדנַא ןייק ָאטינ
 ?ןיהואו :ךיז טגערפ .,ןעסיוו טינ לָאז לעניופ ןייק זַא ,םרָא
 ןעגילייה ן'פיוא טייוו ץיגרע ?  ןיירַא ןעטרָאנ ןיא ןכש ןעשייוג םוצ
 טעװ עטסעּב סָאד .ןיינ ?ל?הוש רעשרעּבייװ רעד ןיא ?טרָא
 ףיורעד טייצ עטסעּב יד ןוא ,ןיירַא ךייט ןיא קירּב רעד ןופ --- ןייז
 .ןעּבילּבעג סָאד זיא ױזַא ןוא .,תּבש זיא
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 ןוא טליטשעגנייַא לעסיּב א ךיז ןעּבָאה םַארערַאט ן'טימ שער רעד

 ףיוא ןעסױטשעגסױרַא ןעּבָאה הסנרּפ-תוגאד יד טימ תורצ-ּבוטש יד

 רעניילק רעד ךיז טָאה .הבנג רעד ןופ רעדימרַאה םעד עלייוו א

 ןופ לַאטש ןיא ךיז טּפַאחעגנירַא ,ףיוה ןיא טּפַאחעגנירַא בננ

 ןעגױצעגסױרַא ,דרע רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז ילָאוװַאּפ ,ץלָאה

 ַא ןעּבעגעג ,סָאר טנעפעעגפיוא ,עלעטייּב סָאד טנַאװ ןעשיווצ ןופ

 ענעּבירעגּפָא ,עטלַא ןייַא ןענעלעג זיא ןעטרָאד ...ןוא --- ןײרַא קוק

 ןהעצ ןעפערטַאּב טפרַאדעג לָאמַא טָאה סָאװ ,ןעטייצרַאפ ןופ עכטמ

 רענייק םורָאװ ,טיגרָאג הטרעוו טינ יז ןיא טנייה רָאנ ,סעקיּפָאק

 הטרעוו טינ ךיוא זיא ןיילַא עלעטייּב סָאד ןוא ...! טינ יז טמענ

 טסייוו חור רעד לעסעלש ַא ,שינעהעזרַאפ ַא עלעטייב ַא .טינרָאג

 ייּב ,טעװעצלָאמסרַאפ-טעפ ןוא טערַאּבענּפָא רעדע? סָאד ,סרעסָאוו

 רעטלַא ןייַא ייּב יו ,טלעגרַאפ ןוא טעשטרָאקעגניַא סענערּב יד

 טנעה יד ןיא ןעטלַאה עלעטייּב ַאזַא --- םינּפ ןופ טיוה יד עציּבַאּב

 ַאזַא ּבעילוצ ןעוועג יאדּכ יקַאט .,..{ סואימ תמחמ הצקומ ןזיא

 ואל ַא ףיוא ןייז רבוע ,ךַאז ע'סואימ ַאזַא ןוהטּפָא עװטסדוקסַאּפ

 ..! .בונגת אל, : תורּבדה תרשע יד ןופ

 עמַאמפיטש יד םהיא זיא ,ןירַא .בוטש ןיא ןעמוקעגניירַא

 חרוא רעד .רַאװַָאמַאס םעד חרוא םעד ןעגָארטנײרַא טימ דּבכמ

 םהיא טגָארט עמ ןעוו ,לָאמ סכילטיא עבט ַא טָאה ( ןהָאסֿפלָאוװ )

 טוהט ןוא טנַאה ַא ןָא טנַאה ַא רע טּביײר ,רַאװַאמַאס םעד ןיײרַא

 ןעלעו דניצַא ! ױזַא טָאה :םַָארג ַא טימ ןוא ןוגינ א טימ גָאז ַא

 ךיוא טגעלעגוצ רע טָאה לָאמ סגיטציא ..."! ייט ןעקנירט רימ

 ... 4 עלעטייּב יד ָאטינ --- ךיז טרעה עשז סָאװ, :רעטרעוװ יד

 יד ןיא לע'רוחּב םעד ןיירַא קוק ַא השעמ תעּב ןעּבעגעג טָאה ןוא

 ענעגרָאּברַאפ ַא ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה סע ןוא ,ןײרַא ןעגיוא

 טָאה רשפא ןוא ...קוק ם'ניא יַאס ,רעטרעוו יד ןיא יַאס עינָאריא

 טסייוו סע, :סָאד ןעמ טגָאז יו ? ױזַא ןעזיוועגסיוא רָאנ סע ךיז

 ן'פיוא, : רעדָא ..."ןעסעגענפיוא טָאה יז שיילפ ס'נעמעוו ץַאק יד

 רעד ןיא בנג רעד טָאה ,סלַאפנעדעי .,.."לעטיה סָאד טנערּב בנג
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 ? םּה םעד ףיוא רהיא טנָאז סָאװ "? עלעטייּב רעסָאװ, --
 -עלעטייב !עלעטייּבעלעטייּב , רע טרעה ןעגרָאמהירּפ ץנַאג ַא
 .!עלעטייּב רעסָאװ :רָאנ רע טגערפ --- "!עלעטייּב

  :עטַאט רעד טנָאז חרוא םוצ ןוא
 ןיא ךייַא ייּב טלעג ןעוועג טרָאד זיא טראפ לעיפיוו ---

 ? עלעטייּב

 ןהָאסּפלָאװ טרעפטנע --- ,טלעג םוא טינ ךיז טלעדנַאה סע --
 ! עלעטייּב יד םוא ךיז טלעדנַאה ָאד --- ןושל שיווטיל ןייז ףיוא
 -סיױרַא טינ ,עלעטייב יד ןעטלַאהעג הירפ רעד ןיא טנייה טשרע
 | ...!ןעגנאגעגסיורא טינ ּבוטש ןופ ןעגנַאנעג

 ,ןערעװ וצ עריואוועג ףױא טייצ יד םינ זיא םציא ,ןיינ
 טזַא טינ ןיא םולש .עלעטייּב ןיא ךיז טניפעג סע טלעג לעיפיוו
 ןיא ןהעג ,העש רעסייה רעד ףיוא ,רעטציא לָאז רע ,טָאידיא
 -ֹּמִא ןהעטשַאּב ןָאק רע .עלעטייּב סָאד ןערעּביױרט ןירַא לַאטש
 -רעד ,ןעגרָאמרעּביא ףיוא רעדָא ,ןעגרָאמ הוא םייּברַא יד ןענעל
 עיפַארגָאעג יד ןע'רזח ,ךעלכיּב יד וצ ןעמענ ךיז ןעמ ףרַאד לייוו
 סעמערָאעט רָאּפ ַא ןעכַאמ ,גינעווסיוא ףיוא עירָאטסיה רעד טימ
 ןיא ָאד ןוא .גידלוש חמשנ יד טָאג ךַאּבענ ...עירטעמָאעג ןופ
 יד .טמַאשעגּפָא ןיוש ןעמ טָאה עסקיש יד ! ךיז טכָאק ּבוטש
 עלַא .ףעלדער ףיוא זיא זיוה עצנַאג סָאד .טרעייפ עמאמפיטש
 טוהט ,ןעמעלַא טימ ךיילג טכוז םולש ןוא ,עלעטייב סָאד ןעכוז
 ,ץרַאה סָאד םהיא טהעגרַאפ סע ןוא ,םינּפ ס'נעטַאט ן'פיוא קוק ַא
 יו ,ןערעה טינ ןָאק ,ןעגיוּבעגנייַא טהעג רע יװ ,ןעהעז טינ ןָאק
 רעד טלהיפרעד ָאד טשרע ןוא .טצכערק רע יו ןוא טצפיז רע
 טָאה רע ןוא ,ןָאהטענּפָא טָאה רע ךַאז ע'סואימ ַא ראפ סָאװ ,בנג
 סָאװ ,ערה-רצי ן'פיוא ןעגָארטעגּפױא זיא ,השעמ רעד ףיוא חטרח
 ףיוא טרהיפענפיֹורַא ,הריבע ַאזַא ףיוא טדערעגנָא םהיא טָאה
 | | ..שטילג א

 טייקניבייא ןייא יו ,העש עדעי ןעגיוצעג ךיז טָאה רחָאי ַא יו
 ןעוו ,טכַאנרַאפ םעד טּבעלרעד םיוק ,גָאט רעד ןעזיוועגסיוא טָאה
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 ןעסעגרַאפ וליפא רע טָאה טעּפמיא סיורנ רַאפ ..עלעטייג ם'ייּב

 םיוק טָאה רע .,,ךיז טוהט עלעטייּב ןיא סָאװ ,זײרַא קוק ַא ןעּבעג

 ןעמוק ןיוש לָאז רע ןוא ןעגידנע ךיז ןעלָאז סעיצקעל יד ,טּבעלרעד

 ַא ,לַאטש ןיא על'ענר ַא ףיוא ןעּפַאחנײרַא ךיז רע טעװ ,םײהַא

 טגָאמרַאפ סָאװ ? לעיפיוו --- ףיואןעּביױא ןופ שטָאח ןוהט קוק

 ... רעטציא רע
 -רעּביא ןייַא ,ןּברוח ַא ןעפָארטעג רע טָאה ,םיהַא ןעמוקעג

 -- ךיק יד ,ןעפרָאװעצ זיא טנַאװעגטעּב עצנַאג סָאד !שינערהעק

 זַא ,דרע יד טּפַאח ,טרעווש ,טנייוו עסקיש יד ,ּפָארַא ּפָאק ן'טימ

 ,שטנעמ סיוא זיא עטַאט רעד ,ןענָאז וצ סָאװ ןופ טינ טסייוו יז

 יםיטש יד .ןעיירד ןיא ןעגױּבעגנייא שזַא .דרע יד יװ ץרַאװש

 רעווש ? ןעמעוו ףיוא --- החכוּת יד טנעל ,טלעש ,טרעיימ עמַאמ

 ,םיּבר-ןושל ַא טימ רהיא ייּב ןעהעג תוללק יד םורָאװ .ןעסיוו וצ

 --- ןעמענוצ ןעמ לָאז זָאנ רעד רעטנוא ןופ, :?הָאצרהעמ ַא ןיא

 לעטייּב ַא ןײרַא; "!רהָאי רעצרַאװש רעד ךייַא לָאז ןעמעני

 רהיא טלָאז דרע רעד ןיא --- ןיירא דרע רעד ןיא טלעג טימ

 ןעהעז טינ --- עלעטייּב סָאד ןעהעזעג טינ טָאה רענייק, "! ןירַא

 ןעלעװ ָאד טעװ הרוא רעסָאװ ?!טלעװ יד רהיא טלָאז

 חרוא רעד ןוא .,,"!םעצװַארּפ רהי א טכלָאז ןהעטש --- ןהעטש

 רעּבָארג רעד טימ טהעטש ,לעטַאלַאח ן'טימ ןהָאספלָאװ ,ןיילַא

 ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד טלַאה ,ליומ ןיא ראניצ רענרעטעלּב

 טשרע, :ןיילַא ךיז וצ טדער ןוא טלעכיימש ,רעדניק יד ףיוא טקוק

 -סױרַא טינ ּבוטש ןופ ,עלעטייּב יד ןעטלַאהעג הירפ רעד ןיא טנייה

 . ןעגנַאגעג

 רעד טגערפ -- ?עלעטייּב סָאד ןעהעזענ טינ רהיא טָאה ---

 : עלַא רַאפ סױרַא ךיז טלעטש םולש ןוא ,רעדניק יד ייּב עטַאט

 ...9 עלעטייּב רעסָאװ ---

 ןיוש רע ןָאק טציא .סעּכ ןיא ןיא עטַאט רעד ןעוו-ןעטלעז

 טמירק ןוא גנילּבעיל ןייז ףיוא ןָא-טלַאפ ןוא ךיז ןעטלַאהנייַא טינ

 : רעּביא םהיא
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 רע טָאה ּבוטש ןופ גידנעהעגסיורַא רָאנ ,גירעפעלש טעמּכ ,גיטולּב
 סָאד ענעשעק רעד ךרוד םהיא טהירּב עלעטייּב סָאד זַא ,טלהיפרעד
 ! ןפואו ןפוא םושּב ןעטלַאה טינ ךיז ייּב סע ףרַאד רע זַא ןוא ,בייל-
 ןוא ! טינ יאדוא ןוא יאדוַא --- גָאט ןעטשרע םעד ,טסעומש רעוו
 ןיא ןיירַא ךיז רע טּפַאח ,סַאלק ןיא ןהעג לָאז רע ,םעד טָאטשנָא
 טניוּב ,ץלָאה טקַאהעגנָא ,ץלָאה טלַאה עמ ואוו ,טרָאד ,ןיירַא לַאטש
 ןערעטסניפ ,ןעטייוו ןיא עלעטייּב סָאד ןיירַא קור ַא טוהט ןוא ןָא ךיז
 ַא טכַאמ ,טנַאװ רעד ןעשיווצ ןוא ץלָאה ןעשיווצ ,ןיײרַא לעקניוו
 ןוא -- טַארוקַא טרָא םעד ןעקנעדעג לָאז רע ,גיוא ן'טימ ןמיס
 .ןירַא סַאלק ןיא שרַאמ

 א טימ םענייא ןענעגענַאּב ןעוו ןעפָארטעג ךייַא ךיז םָאה
 -םיוא ענדָאמ זיא סָאװ ,ןעגיוא עגידנענערּב טימ ,םינּפ גידנעמאלפ
 רָאנ ,רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא ךייַא רַאפ טיירג זיא ןוא טמיורעג
 רהיא טלָאז --- ךיז ןיא ןָאהטעגניירַא ,ןעגָארטעצ סיּפע זיא רע
 רע רָאנ סָאװ ,ךַאז ַא סיּפע טסייוו ןַאמ-הרבח רעד זַא ,ןעסיוו
 -סיוא טָאה ױזַא טֶא .טינ רענייק רעטייוו ןוא ,טָאג ןוא טסייוו
 ,עיפַארנָאיּב רעגיזָאד רעד ןופ דלעה רעד ןעגרָאמהירפ םענעי ןעהעזעג
 רעגידניז ַא יו ,ןײרַא ןעגיוא יד ןיא םקוקעג ןעמעלא טָאה רע
 רע זַא ,ןעהעז עֶלַא זַא ,טכַאדעגסיױא םהיא ךיז טָאה סע ,שטנעמ

 סָאװ ,ילא רבח ןייז ...דֹוס ןעגילייח א רהעז-רהעז סיּפע טסייוו |
 ;ןעּבענעג גערפ ַא םהיא טָאה ,עלַא יו רהעמ טנעקעג םהיא טָאה
 סיּפע רעדעיוו ןיוש טסָאה ? ריד טימ ןיא סָאװ ! קישטנַאמולש,
 ..."? ןַאקרַאּפ ןפיוא ?עדיירק ַא טימ עקצַאצ ַא טלהָאמעגסיוא
 עקצַאצ ַא סיוא ריד ךיא להָאמ טָא םורָאװ ,קילא ,ליומ ס'טלַאח,
 "! ךיד טפור עמ יוװ ,ןעסעגרַאפ וד טסעוו ,עימָאנָאיזיפ רעד ףיוא
 ילא ןוא -- 71 ןעמעוו רעוו ,ןעהעז רימָאל ,בורּפ ,ונַא .? יקַאט,
 -סיוא ןעּבעג וצ ןעוועג טיירג ,לעּברַא יד טעשטַאקרַאפ ןיוש טָאה
 ןעניז ןיא ןעגעלעג טינ רעּבָא ןיא רבח ןייז .ןָאק רע יו ,בָאג
 ענייז עלַא ןוא ןעקנַאדעג ענייז עלַא ןוא ּפָאק ןייז .ךיז ןענָאלש
 ,ץלָאה ןעטקַאהעג ןופ לַאטש ןיא ,ןעטרָאד ןעוועג ןענעז םישוח
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 ןייַא רעטסייט ןעּבָארג םעד ךיז רַאפ ןעהעזרעד רע טָאה טשרע

 ךעלרענהעצ :טלעג-רעיּפַאּפ טימ טקַאּפעג לופ ןוא לופ ,םענעפָא

 =-- עלעג ךעלרענייא ןוא ,ענירג ךעלרעיירד ,עיולּב ךעלרעפניפ ,עטיור

 לערעיּפַאּפ ןייא ! ? ןעפערטַאּב טנַאקעג טָאה סָאד סָאװ ,טסייוו רעוו

 -- ןעטרָאד ןופ סױרַא-ּפעלש ַא רָאנ טוהט רע ןעוו סקניטיור ַא

 ? ןעקוקמורַא ךיז טעװ רעוװ ! רענעפלָאהעג ַא ןיוש ךָאד רע זיא

 סע !טינ רע ןָאק !ןיינ -- סױרַא-ּפעלש ןוא ,הטוש ,עשז םענ

 א ףיוא ןהָאצ ַא םהיא טּפָאלק סע ,טנעה יד םהיא ךיז ןעלסיירט

 ַא רעסעּב טּפַאח רע .םעטָא רעד םהיא טהיצרַאּפ סע ןוא ןהָאצ

 סָאד ליוװ רע !טקַאּפעג ןיא'ס --- עלעטייּב םענרעדעל ן'םיוא קוק

 סָאד ןענעפע .,טנַאה עטכער יד טינ םהיא טנלָאפ -- ןוחט םענ ַא

 תועּבטמ ענרעּבליז עכילטע טרָאד ןופ ןעמענסױרַא ןוא עלעטייּב

 סָאד ןעמענ .טייּברַא לעיפוצ זיא --- השקשינ ןעוועג ךיוא טלָאװ

 דלַאּב ךיז ןעמ טעוו --- ענעשעק ןיא סָאד ןעקודניײרַא ןוא עלעטייּב

 ןעהיצ ןעטונימ יד ןוא טינ טהעטש טייצ יד ?ייוורעד .,ןעקוקמורַא

 -- ךָארָאש ַא ךיז טרעהרעד ָאד ןוא ..,רהָאי ַא טונימ א .ךיז

 ענעטָארטעגסױא יד טימ ,קַאװטיל רעד ,ןיוש טעּבַארקש רע ,ַאהַא

 -- קירוצ טנַאה רעטכער רעד טימ סָאלש םעד העדד ַא ...ךיש-קעטש

 טנעכער ,טנעה עגידעל טימ רעדעיוװ רדח ןופ ןהעג ךיז טזָאל ןוא

 ָאטיג ?סָאװ ?רעוו -- ףוס םוצ ,ןעצימע טימ ךיז ןענעגענַאּב

 טפרַאדַאּב ,טעּפש וצ ןיוש --- קירוצ לָאמ ַא ךָאנ ןהעג !{ רענייק

 ,טָאידיא ַא טזיּבמ ...! טייהנעגעלעג ַאזַא טזָאלעגכרוד { רעהירפ

 ..."!טָאידיא ַא יא ,בנג ַא יא --- ןעכַאז עדייב טזיּב וד ! םופש

 -ּפִא רָאנ ןיוש זיא ,םורַא טייצ ַא ןיא ,סנַאעס רעטירד רעד

 ,תונכה עגירעהירפ יד ןעדימעגסיוא טָאה רע .טַאלג ןעפָאלעג

 םעד טנעפעעגפיוא ,שיט םוצ ךיילג רָאנ ,תוהיש ןייק טכַאמענ טינ

 םענ ַא ןעּבענעג ,רָאלפיש ןיא טנַאה יד טקעטשעגניײרַא ,םָאלש

 קירוצ טכַאמענוצ ,ענעשעק ןיא זָאל ַא סָאד ןעּבעגעג ,עלעטייּב סָאד

 אקוד ,ןירַא סַאלק ןיא ךעלכיּב יד טימ קעװַא ןוא דָאלפיש םעד

 -טלַאק ױזַא ,ךיז טכבַאד ,ןוא ,ילָאװַאּפ אקוד ,ךיז טּפַאחענ טינ
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 בולע"םולש

 טרָאד טלעגניילק לעיפיוו ,ןעסיוו שטָאח ,עלעטייב ןיא ןײרַא קוק ַא
 ןהענַאּב וצ ףיוא הלילח טינ ,העד רעד טימ ןוא ..ךיז טניפעג
 ֿפָאמנייא םולש טָאה ,טייקגירעיניינ סיוא ױזַא טָאלג רָאנ ,הבנג ַא
 פע'רדח ןיא ןענהָאספלָאװ וצ ךיז טּפַאחעגניירַא ןעגרָאמהירפ ַא ןיא
 ם'ייּב טמיורעגפיוא טשרמולּכ ,עלייוו ַא טהערדעגמורַא ךיז ,ןײרַא
 ךעּבָארג רעד טימ לָאז ןיא ןענַאטשעג זיא קַאװטיל רעד תעשּב ,שיט
 ןעניזָאד ם'נופ .טרעגַארגעג ןוא פומ ןיא רַאניצ רענרעטעלּכ
 ם'ייב .טשינרָאנ ןעמוקעגסיורַא טשינ רעּבָא זיא ךיז ןעהערדמורַא
 םהיא ךיז טָאה ,ךעלעסילש עטלַאק יד טנַאה רעד טימ ןערהירנָא
 ַא ןעּביוהעגפיוא טָאה ךעלעסילש לעטניּב סָאד זַא ,ןעזיוועגסיוא
 ןערעטיצ ןעּביױוהעגנָא םהיא ןעּבָאה סע ןוא ,םימשה בל דע דלַאװג
 קעװַא ןוא סיוא-הערד ַא ןעּבעגעג ךיז רע טָאה .סיּפ ןוא טנעה
 טנעה עגידעל טימ לע'רדח ס'נהָאסּפלָאװ ןופ

 -עג רע טָאה ,ןעטָארעג טינ םהיא זיא סנַאעס רעטשרע רעד
 רע ןַא ,ןעפרָאװעגסױא ןיילַא ךיז ,לָאמ ןעטייווצ ַא ףיוא טרַאװ
 ןייא טַאהעג רָאנ וד טסָאה !םולש ,בנג א טויב, .בנג ַא ןיא
 ."!בנג ַא !בנג ַא ...בנג ַא ןיוש וד טזיּב ,עטכעלש ַא הבשחמ

 .ןעטרַאװ גנַאל טזָאלעג טינ ךיז טָאה סנאעס רעטייווצ רעד
 טימ ךיז ייּב ןילַא רענייא ןעציז טַאהעג טנייפ טָאה ןהָאספלָאװ
 רעסעּב רע טָאה .םיחרוא ךאנ ןעוועג ןענעז לָאז ןיא .טנעוו רעיפ יד
 םולש .,לָאמ עלַא יו ,טדערעג ןוא טרעכיורעג ,ַאז ןיא טכַארּברַאפ
 .פע'רדח ס'נהָאטפלָאװ ןיא טּפַאחעגניירַא לָאמ ַא רעדעיװו ךיז טָאה
 יקַאט רָאנ ,ןוהט וצ קוק ַא םינ חעד רעד טימ ןיוש ֿלָאמ סגיטציא
 ,ךיז טּפַאחעגניירַא ...בנג ַא יַאסדיװיַאס .ךיוא ןעסינעג סיּפע
 ךיילנ ,שיט ן'רעּביא ףוג ןעצנַאג ן'טימ ןעניוּבעגרעּביא ךיז רע טָאה
 ,שיט גערּב ןערעדנַא ם'נופ ןעגנַאלרעד סיּפע ןעלעוו טלָאװ רע יו
 ַא ,לעסילש ןעטלַאק םעד םענ א ןעּבעגעג טנַאה רעקניל רעד טימ
 ןעליטש ַא טימ טנעפעעג ךיז טָאה סָאלש רעד -- סטכער הערד
 ןעבעגעג טָאה רע .ןערָאװעג ןעגיושנַא ןוא -- ! ןיזד --- גנַאלק
 יוצ  .רעטרעטיצרַאפ ַא ןעּבילּבעג ןיא ןוא גינעווניא ןירַא קוק א
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 ןעגנעה ךעלעסילש יד רָאנ ,ןעסָאלשעגוצ ?עטסעקשיט סָאד ,שיט

 זיא ?עטסעקשיט סָאד ןוא ,לעסילש ן'טימ הערד ַא --- ייּברעד

 טרָאד .עלַא ןעסייוו --- ךיז טוהט לעטסעקשיט ןיא סָאװ .ןעפָא

 רעטסייט ןייא .טלענ ןוא תונוּבשח ,ףעירּב ,רעכיּב ךיז ןעניפעג

 רעװ -- סעיצַאנגיסַא טימ טּפָאטשעגנא ,רעּבָארג ַא ,רעסיורג ַא

 ַא -- רעטסייט םעד ץוח ַא ןוא !זיא טרָאד לעיפיוו ,טסייוו

 גידנעטש רָאנ ,סנעכַארקענּפָא ןייַא ,סטלַא ןייֵא ,עלעטייּב ןרעדעל

 ךיוא ,תועּבטמ ענרעּפוק ןוא ענרעּבליז ,טלעגניילק טימ ?לופ

 שטָאח ,םולש יוװ ,לעגנוי ַאזַא סָאד טגָאמרַאפ יאולה --- ךילשּביה

 עטסעּב יד ןעפיוק וצ היוא ןעוועג גונעג ךיוא םהיא טלָאװ ,ּבלַאה

 ,..טלעוו רעד ןיא לעדעיפ

 "שיט סָאד טנעפעעג טָאהעג ןהָאספלָאװ טָאה לָאמ ןייא טינ

 טָאה ,גידנעליוו טינ ,ןוא ,ןעגיוא יד ןיא ןעכילטיא רַאפ לעטסעק

 "גיסַא םימ רעטסייט ןעטקַאּפעגנָא ן'פיוא קוק ַא טּפַאחעג םולש

 ןוא ,ץנימ טימ עלעטייּב ןרעדעל ן'פיוא --- טּפיוהרעד ןוא ,סעיצַאנ

 "רַאפ לָאמַא לָאז ןהָאספלָאװ זַא ,ןעוועג זיא שנואוו רעטסערג ןייז

 סָאד .ןעניפעג סָאד לָאז ,םולש ,רע ןוא עלעטייּב סָאד טָא ןעריל

 ...לעפעל ןע'רשּכ ַא טימ ּפָאט רע'רשּכ ַא ,טגָאז עמ יו ,ןעוועג טלָאװ

 "רַאפ רָאנ .תווצמ עסיורג יד ןופ ענייא יקַאט זיא "הדיבא תבשה,

 ...הֹוצמ רהעמ ךָאנ זיא טלעגניילק טימ עלעטייב ַאזַא טָא ןעגָאמ

 ךיז ייּב ט'לעוּפ ...! קַאװטיל רעד ,ןערילרַאפ טינ רעּבָא רע ?יוו

 ,לשמל ,םהיא טיג ןהָאסּפלָאװ ןעוו זַא ,רדנ ריּתמ ךיז זיא ןוא םולש

 טלָאװ ,עלעטייּב סָאד ןעטרָאד טסעגרַאפ ןוא ןעצוּפסיוא ןעזיוה יד

 "עגסיורַא ךיז טָאה'ס !קירוצ ןעּבעגעגּפָא הּכמ ַא םהיא סע רע

 ,..+ גירלוש רע זיא סָאװ -- ןעגינייר תעשּב ענעשעק ןופ שטילג

 טיג רע ןעוו ,לָאמ עלַא .רַאנ ןייק טינ ךיוא ןהָאסּפלָאװ רעּבָא זיא

 עלַא סיוא רעהירפ רע טגידעל ,םישוּבלמ יד ןעצוּפ רעדניק יד

 סָאד טסירדרַאפ !קַאװטיל ַא טּביילּב קַאװטיל ַא --- סענעשעק

 ,ױזַא ָאי זיא'ס זַא ,לָאמנייא בשיימ ךיז רע זיא .,ןע'מולש ןיוש

 ןעּבעג ןעמ ףרַאדַאּב ,טינ ךיוא ןעסעגרַאפ ןוא טינ ןערילרַאפ זַא
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 ! בוננת אל -

 ןוא הכנג ַא טהענַאב רע -- .טלעגניילק טימ עלעטייב ס'חרוא םעד
 ָ?עלעטייב ם'נופ רוטּפ ןעמ טרעוו יױזַא יו -- ,הטרח טָאה

 יד ייב טלעטשענּפָא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,םיחרוא יד ןעשיווצ
 -נעטשַאּב א רענייא ןעוועג זיא ,"רהָאפנייַא, ןיא סעשטיווָאניּבַאר
 ,קסניּפ ןֹופ רעלדנעה-האובת ַא ,קַאװטיל ַא ךיא ַא ,חרוא רעגיד
 ןהעטשנייַא טגעלפ ןהָאספלָאוו רעד ,ןהָאסּפלָאו ןעמָאנ ן'טימ
 עמ סָאװ ,רדח ןעגידנעטש ןייז טַאהעג ךיז טָאה ןוא גנאל-םישרח
 ןעוו ,טלָאמעד וליפא ) "רדח ס'נהָאספלָאװ , ןעפורעג םהיא טָאה
 -ָאמַאס ַא ךיוא ןוא .,( קסניּפ ןיא ןעוועג רָאג זיא ןיילַא ןחָאסּפלָאװ
 -ָאמַאס ס'נהָאסּפלָאװ, -- טַאהעג רע טָאה ןערעדנוזַאּב ַא רַאװ
 סעשטיװָאניּבַאר יד ייּב ןהָאספלָאװ רעד זיא ןעוועג ןוא ?לערַאװ
 זַא ןוא ,ןעסע עֶלַא סָאװ ,סָאד ןעסעגעג ,רעשימייה ַא שטנעמ א
 יױזַא טינ סיּפע ןעוועג זיא ( עמַאמּפיטש יד ) עט'תיּבה-לעּב יד
 ,ןעמעלא טימ ךיילנ קסּפ ַא רחיא ןופ טּפַאחעג רע טָאה ,טגעלעגפיוא
 ץרוק ַא בוטש ןיא רע טָאה ןעגָארטעג ...רענעגייא ןייֵא יו
 ןוא ,טַאלַאח ַא ןהֶא רָאנ ןעגנַאגעג רע זיא לָאמַא ןוא ,לעטַאלַאח
 ןוא ,ןערַאגיצ עטרעטעלּבעג עּבָארג ניד'ארומ רע טָאה טרעכיורעג
 ןיא ןערַאגיצ עטרעטעלּבעג יד גידנעטלַאה ,ןעדער וצ טַאהעג ּבעיל
 ןעיינ --- טרערעג ןוא ,טדערעג ןוא ,ןעזיוה יד ןיא טנעה יד ,ליומ
 ם'ייּב לערָאװַאמַאס סָאד ,ןעפָא ןעוועג זיא רדח רעד ! דער סָאמ

12 



 ץןיוו
: 

 טסָאק לערעיפ ַא ןוא ,לעדעיפ ַא ,טנעמורטסניא ןיֵא ?טלהעפ

 ףרַאד -- ?ןעמ טוהט סָאװ !ַָאטשינ ןיא טלעג ןייק ןוא ,טלענ

 ,ןעגירק טלעג םעד ייּב ,ָאד טא ...טלעג ןעגירק ,סָאד טסייה ,ןעמ

 א .עגירעיורט ַא רָאנ ,עשימָאק ַא ,חשעמ א ןעפָארטעג ךיז טָאה

 .עידעמָאקיײגַארט ןימ



 ס0
 םכולע-םולש

 ,ערעדנַא ןוא "ןערעטש עדנעזנַאלּב , ,!ינעּפמעטס, ,"פעדעיפ ן'פיוא, : סרעוו ענייז ןיא טצונעגסיוא ןייוליט ,םכילע-םולש סלַא ןיוש ,םעדכָאנרעד טָאה רע סעכלעוו ,"ןושל-רמז-ילּכ , ,ךַארּפש רעויז טימ וליפא ןוא ,ןעּבעל-רענייגיצ שיטסיטרַא רעייז טימ ,םינהנמ ןוא ןעטיז ערעייז עלַא טימ ,רעדניק ןוא רעּבייו ערעייז טימ ,החּפשמ רעש'רמזדילּכ רעצנַאג רעד טימ ,ןעטנַאקיזומ לעטניּב ןעצנַאג ן'טימ טנעקַאּב ךיז רע טָאה ייז ךרוד ןוא --- ,גָאטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ עלַא טרָאד ןעוועג ןענעז סעיציטעּפער ןוא -- עיציט -עּפער ןייא ןייק טזָאלעגכרוד טשינ ,רמז-ילּכ םעד לעשעה-עשוהי ייב תיּב"ּב ַא ןערָאװעג זיא םולש ןוא ,רבח ןערָאװעג ןעלעמעה טימ ןעמ ןיא ןוטיט רַאגיצ ןייא ךרוד .ןעפלָאהעג טינ רעּבָא טָאה סע -- רעסַאװ טרָאװק ַא טימ לָאמ ערעדנַא סָאד ,קישטימס ץטימ לָאמ ןייא ןעוועג דּבכמ םהיא ,עלעמעה ,רערעטלע רעד טָאה ,טקרעמַאּב סָאד ןעּבָאה םינגב ם'לעשעה-עשוהי .,ןעּביירט -ןַצּפָא טינ ןוא ןעסײרוצּפָא טינ םהיא ןעוועג זיא טלאמעד ןוא ,ןעטנעמורטסניא יילרעלַא ףיוא ןעלעיּפש סָאװ ,םינּב ענייז םימ עיציטעּפער טכַאמ רמזדילּכ רעד לעשעה-עשוהי יו רעדָא ,ןעלעיּפש לעדעיפ ךעלגנוי יד טנערהעל רמז-ילּכ רעד ןויצנּב יו ,ןערעה ןוא רעטסנעפ ן'רעטנוא ןהעטש ןעביילּב אקוד ןוא ייז ייברַאפ ןהענ אקוד טַאהעג בעיל םולש רעֹּבָא טָאה .רעטנעהענ ךס ַא ןעוועג טלָאװ ,סיוא ייז טדיימ עמ ןעוו ןוא ,ןעדיימסיוא טנַאקעג ןעש רהעז טָאה עמ : ןעוועג םינ ייּברעד זיא זומ ןייק ,טסייה סָאד .ןענויצנּב ייּברַאפ ןוא ןעלשעה-עשוהי ייּברַאפ ןהעגכרוד טפרַאד -ַאב ןעמ טָאה ,ןיירַא רדח ןיא ןעגנַאגעג זיא עמ זַא ,ױזַא ,רדח ןופ טייוו טינ טניואוועג ןעּבָאה ןָאנ רענעלַאפעגנייַא רעד םימ ןויצנב יַאס ,תואַּפ עּבָארג יר טימ רמז-ילּכ רעד לעשעה-עשוהי

 ךָאנ עשז סָאװ .טַָאהעג ךיוא רע טָאה ,רמזדילּכ רעד ןויצנּב טגָאז ,טנַאלאט ַא .גונעג טַאהעג רע טָאה טרעהעג .העינמ ןייק ןעוועג טינ ןעלעיּפש לעדעיפ ןענרעל ןיא זיא ,טהעז רהיא יוו ,אזלַא
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 "מורא רעזלעה יד רָאנ ,סיוװרָאּב ןוא טעקַאנ טעמּכ ,ןעסילשענּפָא

 יו ױװַא .סעפרַאש עמערַאװ ,ענעלָאװ ,סעפרַאש טימ טלעקיוועג

 ,גנידסלַא ןעסעגעג ,הינסבַא יד ןעלַאפַאּב ייז ןעּבָאה ןעקירעשייה יד

 "יו זַא ,ללּכ ַא ןעוועג ןיוש זיא סָאד .ןעּבעגעג ייז טָאה עמ סָאװ

 -טלעוו ַא טימ םיררושמ ןעוועג סָאד ןענעז -- עגירעגנוה דלַאּב

 רעטמהירַאּב-טלעװ רעד ךיז טָאה געט עצנַאג .ןזח ןעטמהירַאּב

 "רוטַארװַאלָאק , ןייז טבורּפעגסױא ,זלַאה ן'םיוא טעשטַאקעג ןזח

 ןעסירעג ךיז ןעּבָאה ךעלרעגניז יד ןוא ,רעייא עהיור ןעננולשענ ןוא

 רָאנ ,תולוק עכאווש טאהעג לייטנעטסרהעמ ,טנעוו עכיילג יד ףיוא

 . רעייז טימ רעּבירעד ייז ןעּבָאה ,ןעסע םוצ ןעטיטעּפַא עקרַאטש

 ןוא ןעסעגעגנָא רָאנ ,ןעמונעגסיוא קרַאטש ױזַא טינ סיּפע ןענווַאד

 סָאד .טײהרעטלהָאצַאּבמוא ןערהָאפעגקעװַא ןוא ךיז ןעקנורטעגנָא

 .םקעמשעג טינ קרַאטש ,ךיז םהעטשרַאפ ,עמַאמפיטש רעד טָאה

 "עג ,םינזח עטמהירַאּב-טלעװ יד טעשטנעלטַא זייווכעלסיּב יז טָאה

 ןבואר וצ רעסעּב ןערהָאפרַאפ ןייז לחומ ןיוש ןעלָאז ייז ,ןעטעּב

 ,גונעג ןילַא ,ערהדןיע ןייק ,יז טָאה סרעסע תמחמ ,יקסדַארנענסַאי

 -רַאפ וצ טינ ,לעסיּב שּביה ַא ָאד ךיוא רהיא ייּב זיא סרעיירש ןוא

 סע'שטיוװָאניּבַאר סָאװ ,ןעװעג זיא אצוי-לעוּפ רעד ...ןענידניז

 ןעוועג ןענעז ייז זַא ,הניגנ לעיפ ױזַא טרעהעגנָא ךיז ןעּבָאה רעדניק

 ןוא ,השודק יד ןוא יד טָא רעהעג ןעמעוו ,גינעווסיוא ףיוא רָאלק

 ,ןזח םעד יציּפ יִצ : "תּבשיּתנּכּת, רעד ןּוא רעד רעהעגנ ןעמעוו

 םעד רעדָא ,ןזח רענַאטשַאק םעד רעדָא ,ןזח םעד יצימ רעדָא

 ? רעזלעּב יסינ רָאג רעדָא ,ןזח רעירַאװלַאק םעד רעדָא ,רעצילדעש

 ,ןעגָאז וצ ױזַא ,ךיז ןעּבָאה ןעגנַאזעג סָאװ ,ןעטייצ ןעוועג ןענעז סע

 ךיז טָאה ּפָאק ןיא ןוא ,ןעטפול רעד ןיא ךיז ןופ ןייֿלַא ןעגָארטעג

 ןוא טלעקייקעג ךיז טָאה זלַאה ןיא ןוא ,קנַאדעג ַא ןעטכָאלפענ

 .ןעפָאלש טזָאלעג טינ ןוא לעד'נוגינ ַא סיּפע טלעקייקעג

 ,קיזומ טגנַאלַאּבנָא סָאװ ןוא ,הניגנ טימ ןעוועג זיא סָאד

 עּבלעז יד טאהעג עיפַארגָאיּב רעגיזָאד רעד ןופ דלעה רעד טָאה

 יַאס םורָאװ ,םינזח יוו'רהעמ ךָאנ רמזיילּכ ןערעה וצ טייהנעגנעלעג
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 -ךנַאטש ןייז ןוֿפ זיא ןוא שטיװָאניּבַאר םוחנ ט'הנעט ױזַא
 ףיורעד טגָאז סָאװ ,רעּבָא עשז טרעה .טכערעג רשפא טקנופ
 זיא רמז-ילּכ רעד ?עשעה-עשוהי ? רמז-ילּכ רעד לעשעה-עשוהי
 עּבָארג ייווצ טימ ,דיא רעלעדייא ןיא ,רעכילרהע ןייַא דיא ַא
 סָאד ןָא ךיז רעהעג סָאװ, :שוריפּב רע טגָאז .תֹואּפ עטכידעג
 עלַא ןופ רעגרע טינ ,רעדניק ךיוא ,רע טגָאז ,טָאה רע ? םעד טימ
 טָאה חור רעד ,עטוג ךיוא םיצקש ןוא ,רעדניק עשידיא ערעדנַא
 ,ארומ רהיא טָאה ? סָאװ זיא רעּבירעד אלא ! ןעמונעג טינ ייז
 ...? ןעטנעמורטסניא עלַא ףיֹוא םהיא ייּב טינ ןעלעיּפש ייז זַא

 טָאה סָאװ ,ןויצנּב רעד טָא ? טגָאז סָאװ רמז-ילּכ רעד ןויצנּב ןו
 פעדעיפ ךעל'מירוחּב עטנעכערעגסיוא עלַא יד טנערהעלעגסיוא
 .ןוא ,זָאנ רענעלַאּפעגנייַא ןייֵא טימ ךיא ַא ןײלַא זיא ,ןעלעיּפש
 טבורּפעגסיױא רע טָאה .רעטנוא לעסיּב ַא רע טעּפנָאפ רעּבירעד
 רַאפ טנָאזעג ןיילַא רע טָאה ,"טָאירעּב, קלח ןעטשרע ןופ סעיצקעל רָאּפ עטשרע יד םהיא ןעּבעגעג ,פעגנוי סע'שטיװָאניּבַאר םוחנ
 .."טנַאלַאט , 8 ןעסייה טפרַאדַאּב סָאד טָאה ןושל עטַאוװעּפנָאפ ס'נויצנב ףיוא .?ףנַאלַאפ, ַא זיא סע'רוחּב סָאד טָא זַא ,ךעלגנוי עלַא
 ,רמז-ילּכ ןוא םינזח ןעשיווצ ,קיזומ ןוא גנַאזעג ןופ טלעוו ַא ןיא ןענופעג גידנעטש ךיז רע טָאה ,םהיא טימ ןעצייר ןעלעוו ךיז טלָאװ עמ יו ךיילג ,סיעכחל-וצ ףיוא יו ןוא ,ערעיפ ַא ךָאנ הרּפּכ יד זיא ןוא ןעלעיּפש סיוא רע טהעג ןָאדייוװדניק ןופ זַא ,רָאנ טסייו רע .םולש טינ טסייוו סָאד -- םינ רעדָא טנאלאט א טאהעג יקַאט טָאה רע יצ

 טינ ןיא סע .םינזח רַאפ עיצנַאטס עניצנייא יד ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,ןעוועג רהָאפנייַא רעייז זיא וצרעד ןוא ,ןננ-עדוי ַא ןוא הליפּת -לעּב ַא ןעוועג ןייֵלַא זיא שטיװָאניּבַאר םוחנ לייוו ,בוטש רעייז ןופ סױרַא טינ לָאמנייק טעמּכ ןענעז םיררושמ ןוא םינזח
 ןוא ןעסירעגּפָא ,לייטנעטסרהעמ ,ייז ןענעז ןעגנַאגעג .עגירעגנוה עלַא ,עגידווערהיר ,עגידעּבעל ,ןענױשרַאּפ ענְרָאמ טימ טקַאּפעגנָא ,ריוּב ַא ןערהָאפ וצ ןעמוק טינ לָאז'ס ,םיכרבמ-תּבש ןייק קעװַא
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 םירמזיילכ ןוא םינוח ןעשיווצ

 -- .רעטכעלעג סיורַאיטפור סָאװ ,לעכיב שידיא א טימ השעמ ַא

 טימ רמויילכ רעד ?עשעהיעשוהי -- ."רוטַארװַאלַאק, ַא טימ םינזח

 .לעדעיפ ןופ ערהירצי רעד -- .ערטסַאילַאח ןייז

 עיפַארגָאיּב רעגיזָאד רעד ןופ דלעה רעד טָאה "יירעּביירש, ֹוצ

 ןייז וצ ןעוועג זיא לַאעדיא ןייז .ןָא דימּת ןופ גנוניינ ַא טאהעג

 רָאנ ,טנעוו יד ףיוא ?עדיירק ן'טימ רָאנ טינ ,רעּביירש א ,רּבחמ ַא

 םהיא ףיֹוא .ךוּב ַא ןופ רעסַאפרַאפ ַא ,רעּביירש ַא תמאּב יקַאט

 זַא ,רָאטקעלָאק רעד טניירפ רעטלַא ןייז ךָאנ טגָאזעג תואיבנ טָאה

 ,שיאערּבעה ןעּביירש טעוװ ןוא רעלעטשטפירש ַא ןייז לָאמַא טעוו רע

 ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ?"?הי ,רעּבױלטַאג ,םיוּברעדעצ יו ױזַא

 ןעגנורדעג סעקרָאװדיּפ יד ןופ דלָאנרַא רעּבָא םָאה ."םילודג

 ,ןעּביײרש לָאמַא טעװ ןַאמ-חרבח רעד סא ביוא זַא : טרהעקרַאפ

 -ערּבעה ןייק טינ ,רעּביירש רעשיסור ַא רעסעּב ןייז ןיוש רע טעוו

 םהיא ןהָא ןַאהרַאפ ןענעז ,טגָאזעג רע טָאה ,"ץילמה ,, ןיא ,רעשיא

 טינ !םינלטּב ןוא םידטלמ ,ןעטנַארָאנגיא ,ןעטנַאטעליד גונעג

 וועינע גרו ט רָאנ ,?"?הי טינ ,רעּבױלטַאג טינ ,םיוּברעדעצ

 םא --וו ַא ט נָא מ ר ע 5 ןוא ןיקשוּפ ,ל?לָא נָא ג ןוא

 -+! ןעניוא יד רַאפ ןרעטש םהיא ףרַאדַאּב סע רעוו

 רעד זַא .שיסור רעדָא ,שיאערּבעה רעדָא ,טרָאװ םענייא טימ

 םענייק זיא סָאד -- ש י ד י א ןעּביירש לָאמַא טעוו ?ןַאמ-הרבח}

 8 ךיוא ןעד זיא שידיא םורָאװ ,ןעמוקעג טינ ןעקנַאדעג יד ףיוא
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 ,.ןלעט- אס? יּפ -- | . גנעל יד רעטפאלק יירד ףיוא טרָאוװ סָאד ןעמ טָאה ןעגיוצעצ ןוא (.  רעלעטשטפירש ) "?עטַאסיּפ, רעדָא ,( רעלהָאמ ) "לינשזָארוח , רעדָא ןעפורעגסױרַא םהיא ןעּבָאה יז !שטיװָאניּבַאר :רעהַא זיּב יו ,טגָאזעג טינ ייז ןעּבַאה ;טערּב םעד ֹוצ סָאלק ןיא ןעפורסיורַא טמראדאב םהיא ןעּבַאה
 | -י | ,ףֹוס ץזיּב ןיוש ,גנַאל ףיוא ןעבילּברַאפ םהיא זיא ןעמָאנ רעד טָא



 יי זי

 יא רעסעמ 8 ץילאטס א ,םָאלָאטס ,גָאטס ,ולאײפ ,אלאטס

 ,םָאשזָאנ ,שזָאנ ,ושזָאנ ,ַאשזָאנ ,שזָאנ :ןיא שוָאנ ןוא ,שזָאנ

 ,ייז יװ ױזַא טסייוו ךָאנ רעוו ! עיפַארגָאעג טנייה .עישזָאנ ַא

 --- ןעמעוו םורַא ךיז טהערד רעוו ? גיכעֿכייק דרע יד זיא סָאװ רַאפ

 ןענַאװ ןופ ןוא ? דרע רעד םורַא ןוז יד יצ ,ןוז רעד םורַא דרע יד

 רעדָא ,רענוד רעד --- רעהירפ זיא סאו ןוא ?טניוו ַא ךיז טמענ

 ? ןעגער ַא ךיז טמענ ןענַאװ ןופ ןוא ?ץילּב רעד

 טלעפעג ,ןעסַאלק יד ןיא טנערעל עמ סָאװ ,ןעצכענרעל עֶלַא ןופ

 טרעוו עיפַארנָאעג ןופ תמחמ .עיפַארגָאעג רָאנ ןעטַאט ס'מולש

 .ךַאז עטוג א ךיוא זיא ןע'נוּבשח ,טרעלקעגפיוא ,טערליּבענ ןעמ

 םִא .רהעמ טשינ רעּבָא ,חומ םעד סיוא-טפראש עקיטַאמעטַאמ

 ,ץיגרע ןיא טנערעלעג טינ ,דיא רעטסָארּפ ַא ןייטשכורפ יסָאי זיא

 יז רע טעוװ ,"עשטצרַאז, עטסרעווש וד םחוא טינ ןעוווטפעמ ןֹופ

 ,רָאטקעלָאק םעד טמענ ,רעגיײטשַא ,יצ .ּפָאק ן'פיוא ןעכַאמ ךייַא

 רע ןעק ,ונ .הבישי רעד ןיא ץיגרע ? טרעידוטש רע טָאה וואו

 טסעומש ןעלסָאיײ-רעזייל ןופ ? ערּבענלַא ןייק ,רהיא טניימ ,טשינ

 יּפִא זיא םענעי ןופ --- סעקרָאװדיּפ יד ןופ דלָאנרַא ןוא ,טינ ןעמ

 ,ןייג .,?טנעמַאזקע; ןעּבעגּפָא טיירג ךָאד זיא דלָאנרַא ,טדערעג

 .עקיטַאמעטַאמ טינ ןיא עיפַארגָאעג ,טליוו רהיא סָאװ ךייא טנָאז

 ןוא .ןענעק ןעמ ףרַאד עיפַארגָאעג ,ןענרעל ןעמ ףרַאד עיפַארנָאעג

 וצ םהיא טימ בעיל טָאה רעטָאפ ןייז .עיפַארנָאעג ןעק םולש

 זיא ןוא ,ןעדעירפוצ זיא ןוא .עיפַארגָאעג ןעגעוו רָאנ ןעגנערּברַאפ

 .רעטירד ַא ייּברעד טציז סע זַא ,ךילקיכנ

 רעד  .ייּברעד טציז יניּפ רעטעפ רעד זַא ,זיא עידעמָאק ַא

 םעד ןופ קזוח טכַאמ ,טלעכיימש ,דרָאּב יד טעלג יניּפ רעטעפ

 ןייז טימ לעסיּב ַא סָאד ךיז םייײרּפשעצ רע יו ,הָאזָאליפ םעניילק

 ןייֵא רַאפ ןענָאז וצ הזעה ַא טָאה קענש ַא לעגנוי ַא .עיפַארגָאעג

 יד טינ ,ךיז טהערד דרע יד זַא ,רעטעפ ַא רַאפ ,ןעדיא ןערעטלע

 ,ןוז ,וד -- ?"םוד ןועבנּב שמש, :שוריפּב טהעטש סע ,יִא ,ןוז

 ,רעגײטשַא ,יצ, ...אישק ַא טּביילב ?ןהעטש היילה ןוטרפ ?לאג
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 ןוא ?וק ענדָאמ אזא טימ רענייגיצ רעד טרער ןעדער ןוא .ןעּבעג
 ! ןירַאּב ידו ; ןעכַאל זומ עמ ןַא ,ייּברעד עסַאמירנ ענדָאמ ַאזַא טכַאמ ןוא ּפָאק ן'טימ טלעקָאש ,ךַארּפש ענדָאמ ַאזַא ףיוא
 ,גיבייא ףיוא ,גידנעטש ףיוא ןעסָאלשעג טרעוו טפַאשטניירפ רעייז ןוא ,/סעמערַאװ ןהָאָה רעּביא עדייּב ןעּביילּב ,קסּפ ןע'סואימ ַא םירבח עדייּב ןעמוק -ַאֹּב יאדוא .טינ ךיז טכאלעצ ןוא ןייַא ךיז טלאה ,הירּב ַא טייז . ."ן וקסנַאקירעמַא ! ןַאישזעּבָא שָארַאח 1 ןירַאּב ,יאד, : עסַאמ -ירג ס'רענייניצ םעד טכַאמ ,ּפָאק ץטימ טלעסַאש ,טנַאה יד סיוא -טהיצ רע יו ,ילא רבח םעיינ ןייז םופש טהעזרעד .סָאלק ןעצנַאג ץרַאפ עיצקעל עטשרע ןייז ּפָא-טלַאה רערהעל רעד ןעוו ,טלָאמעד טַארוקַא ןוא ,קנאּב ַא ןעּבענ קנַאּב 8 ,ענדזעיוא רעד ןיא סַאלק ןייא ןיא עדייּב ךיז ןעפערט ייז זַא ,יױזַא ןערהיפ טָאג ךָאנ ףרַאד .םירבח ןערעוו ןעלָאז ,ס'רעּביירש םעד ידָאד ילא ןוא סע'שטיווָאנ -יבַאר םוחנ םולש יו ,םיצקש ,ךעלגנוי ייווצ עכלעזַא זַא ,גונעג ץנַאג ןיוש ןענעז ןעשינעגענַאּב ייווצ עניזָאד יד .רעטכעלעג ַא סיוא-ןעסוש הרבח ןוא ..."! וקסנַאקירעמַא ! ןַאישזעּבָא שָארַאח

 ,לָאטס :יא לָאטס ןוא ,ֿפָאטס זיא שיט ַא ,לשמל .עסיטַאמ -ַארג רעד וצ דְלַאֹּב זיא ,ןעדערסױרַא טינ לָאז עמ טרָאװ ַא רַאֿפ סָאװ ! עקיטַאמַארג עשיסור ןענעק רעייז טנייה ָ? טייקגיניילק 8 --- ןעטנַאידנעּפיטס ,ןערעגַאיסנעּפ ,ךעלגנוי עטסעּב יד .טגַאװעג טשינ ךעלגנוי ערעדנַא סָאד ןעּבָאה טדָאטש ןיא ןוהטוצּפָא טּביול -רעד ךיז ןעּבָאה ייווצ יד סָאװ .טדָאטש ןיא םיצקש עטסערג יד ןוא עטשרע יד ךיֹוא רעּבָא ,םידימלת עטסעּב עטשרע יד סָאלק וצ סאלק ןופ ןעגנַאגעג ןיא עמ ןוא םייוג עלַא ןעניטשעגרעּביא טייוו -טייוו טָאה עמ .טרהיפעגסיוא טָאה עמ ןוא ,סַאלק ןיא םידימלּת עטסעּב יד ,עטשרע יד ןייז פָאז עמ ,םייוג עלַא ןענייטשרעביא לָאז עמ א ,ןעּבעגעג טרָאװ סָאד ךיז טָאה עמ .טוג ןענרעל ןוא ,ןענרעל םעניואניא עדייּב .רעטייווצ רעד זיא טרָאד ,רענייא ואוו .חמשנ ןייא ,?עז ןייא ,תחַא שפנ יז ןערעוו ןָא-טלָאמעד ןופ



 -תונחמ ךָאנרעד ,זייווגיצנייא רעהירפ .רענטעמַאה ןוא רעגידעבעֿפ

 טימ ןעדיא .ערטסַאילַאח עצנַאנ ַא --- רעדניק עשידיא ןוא ,זייוו

 רעּבייװ ,ןעװעטַאר ןײרַא .רעייפ ןיא ךיז ןעפרַאו ןע'תופנכ-עּברַא

 -נוא ,ךעלטרעוו ןעגָאז םירֹוחּב ,ןענייוו רעדניק עניילק ,ןעשטיווק

 ןענעז רעדניק סע'שטיוװָאניּבַאר + ,ןעכַאל ךעלדיימ ענעסלאוועגרעמ

 א ןופ לוק ַא ,לוק ס'נעצימע םולש טרעהרעד םיצולפ .ָאד ךיוא

 | - :רעהיוא ן'פיוא םהיא וצ ךייפנ ןוא ,לעננוי

 - / !ןעוהַאפ יז --= =

 | | / ?רעװ --

 ןעפלעה רימ ןעלעוו ,םוק ."עדנַאמָאק ענרַאשזַאּפ , יד --

 | -- | .ןעשעל

 טזָאל עמ ןוא טנעה יד רַאפ ךיז ןעמענ ךעלגנוי עדייּב ןוא

 ענרַאשזָאּפ , יד ןענעגעגַאּב וצ קרַאמ ןעצנַאנ ן'רעּביא ןעפיול ךיז

 טפור רבח ןייז זַא ,עריואוועג םופש טרעװ ,גידנעפיופ .,?עדנַאמָאק

 ןוא .לעגנוי ַא ס'רעּביירש םעד ידָאד זיא רע זַא ןוא ילא ןעמ

 זיא רע זַא ןוא םולש טסייה רבח ןייז זַא ,עריואוועג טרעוו ילא

 | י .לעגנוי ַא סע'שטיוװָאניבַאר םוחנ

 ,רעטעּפש לעסיּב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא שינעגעגַאּב עטייווצ רעייז

 רעגיטסיזמוא ןייֵא ףיוא ךיוא ןוא סַאג ןיא ךיוא ,גָאטיײּב אקוד ןיוש

 ַא טזייו ןהייצ עסייוו .טימ רעצרַאװש ַא סיּפע .,גנולעטשרָאפ

 .ךָאנ םהיא ןעפיופ ךעפגנוי טימ טדָאטש עצנַאנ יד ןוא ,עּפלַאמ

 -ערעּפ ןיא ןעטלעז טהעז עמ סָאװ ,םישוריח יד ןופ סנייא זיא סָאד

 ,ןעגיוא עטנערּבעגסיױא טימ רעב ַא םורַא טרהיפ עמ רעדָא .ווַאלסַאו

 טימ ויטוטור אקנַאו א רעדָא .ןעקעטש ַא ףיוא טצנַאט סָאװ

 טזייוו רענייגיצ ַא רעדָא .ןעלעטשנא טבַאמ סָאװ ;ןעזיוה עטיור

 ,םינּפ ןייא עדייּב ןעּבָאה עּפלַאמ יד ןוא רענייגיצ רעד .עּפלַאמ ַא

 ענייא ץלַא ןעּבָאה עדייּב .טַאהעג ייז טָאה עמַאמ ןייא יו ךיילנ

 ענעכַארקעגסױא ענייא ץלַא ,רע'מינּפ ענעסּכַאװַאּב עטשטיינקעג

 ןוא ןעגיוא עגיד'תונמחר ענייא ץלַא טימ ערייּב ןעקוק ןוא ,ּפעק

 סיּפע ייז לָאז עמ ,טנעה ערַאד ענירורּב ענעסּכאוַאּב יד סיוא-זטהוש
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 יכא רבח

 ןעמַאנ ן'טימ טניורקעג טרעו רע -- .היסחרפב תבש ללחמ ויא ףלעה רעד -- ,יניּפ רעטעפ ן'טימ עימַארגַָאמסַאק ןעגעוו ןעסעומש -- .הפרש ַא היֹוא טמַאשטנַאקַאב עטשרע יד -- ,ס'ידַָאד ילא
 ,ילעטאסיּפ,

 ' .חפרש א ףיוא טכַאנ -ויב ןערָאװעג ןעסָאלשעג זיא טפַאשטנַאקַאּב עטשרע רעייז ,ףוט ן'ויב ענדזעיוא סַאלק רעטשרע רעד ןופ ,ילא רבֹח ס'מולש ןופ טערטרָאּפ רעד זיא סָאד טָא -- .רעגירעייפ ַא טנעמַארעּפמעט ַא .,רענידנעסיש ַא ,רעגיכליה א רעטכעלעג 8 ,עצרוק רעגניפ .עסייוו ,עטנוזעג ןהייצ ,עגידנעכַאל ןעגיוא ,עוירג עצנַאו א --- עגירעכעטש ,עטכידענ ,עצרַאװש ,עטרַאה ,עגידנעהעטש ראה .סטלעּפוטשעג 8 ץלעפוּב * סנונעלייז ַא ,סייוו 8 םינּפ ַא
 ךאנרעד ,גירעפעלש רעהירפ ,ןעשטנעמ ךיז ןעהיצ ןעסַאג עלַא ןופ .טייצ טָאה'ס .ךילעמַאּפ ,גיהור ,לעטכיל ַא יו ךיז טנערּב פעּביטש סָאד ןוא .טנוה א ןופ ןעליּב סָאד ןערעה ךיז טזָאל ואוו-טינ -ןאוו .ןעלקניפ ןערעטש ,ףעיט ןיא לעמיה רעד ,פיטש זיא טכַאנ יד .,רעטַאעט ןייק טשינ ףרַאד עמ -- עכיליירפ ןוא עגירעיורט ,סענעצס יופרעלַא ןופ גנולגעיּפשּפָא ןייַא ,רעּבייוו ןוא ןעדיא ןעּפיט וופרעלַא ןופ גנולמַאזרַאפ עטנַאסערעטניא-טסכעה ַא ,גנולעטש -רָאפ עגיטסיזמוא ןייא ,פקַאטקעּפס ַא זיא סָאד -- הפרש ַא



 יו

 עם וי ? עא לענעגיוצעגסיוא רעד ןעמוקעגניהַא זיא ואוו

 | רֶָאג ?םינּפ עטגרָאזרַאפ עלענ סָאד ? ןרעטש ן'פיוא ןעשטיינק

 םינ רָאנ ןיוש טצפיז רע ןוא ! ןערָאװעגנ שטנעמ רעדנַא ןייַא

 -- רָאפ םהיא ךיז טעטש -- החפשמ עצנַאנ וד ןוא .ייעפ

 ןייז ןוא םהיא ,דובּכ סיורג ּפִא םהיא טינ ,םורַא םהיא טלעגניר

 ןופ סָאװ ,ןעכילקילג םעד ,ןעטלהעוורעדסיוא םעד ,ןע'מולש ןהוז

 ענרָארַאנ, יד וליפא ןוא ?ַאנזַאק , וליפא ,עלַא טנייה ןעסייוו םהיא

 -- רסיק ן'זיּב יקַאט רשפא ,עלַא ,עלַא -- "עינעשטשעיװסָארּפ

 | ,..0 טסייוו רעוו
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 .סיּפע קישטנַאמרעגנוי ַא רַאנ ךָאנ ,רע טהעז ןעטַאט םעד ןוא .אנקמ טהיא ןענעז ןוא ןעגיוא עגידנעלהַארטש טימ םהיא ףיוא ןעקוק סָאװ ,םירבח ענייז טימ טלעגנירעגמורַא ךיז טהעז רע ןוא ,ןיירא ןוימדח-םלוע ןיא ,טייוו-טייוו םהיא טנַארטרַאפ ןוא ןעלגילפ ערהיא ףיוא ףיוא םהיא טּפַאח עיזַאטנַאפ ןייז ןוא / ...ןערעוו וצ םיוקמ עקנילָאװַאּפ ןָא-ןעּביוה "רצוא ,, ס'קילאומש רבח ןייז ןעגעוו תומולח ץגילָאמַא ענייז זַא ,ׁשֹוחֹּב ןעהעזעגסיורַא טָאה רע ,פעמיה ןעטעּבעיז ץפיוא ןעוועג גנוביירשאב רעזנוא ןופ ךלעה רעד זיא ל?ייוורעד .רעטעּפש םהיא ןעגעוו רָאנ ,ןעסייהעג רע טָאה ולא ,ענדזעיוא רעד ןופ רבח רעיינ ס'מולש ןעוועג זיא סָאד ןוא ,פעּבור גיצנַאװצ טרעדנוה ףיוא ךיוא ,עידנעּפיטס ַא ןעמוקַאּב טָאה סָאװ ,ענדזעיוא רעד ןיא רענייא ךאנ ַאד זיא'ס --- רעניצנייא רעד טינ םולש זיא ,תינשחו ...עידנעּפיטס זיא עידנעּפיטס ןוא ,עיסנעּפ זיא עיסנעּפ .עידנעּפמיטס ַא רָאנ ,עיסנעּפ ןייק טינ זיא עיסנעּפ יד .ןעדער ייז סָאװ טינ ןעסייוו ייז ,תומהּב ןענעז ייז זַא ,ןעריא יד ןעזיווַאּב רע טָאה ,סנעטשרע .החמש יד ןע'מולש טרחעטשרַאפ לעסיב ַא טָאה ןוא סעקרָאװרדיּפ יד ןופ דלָאנרַא ןעמוקענ זיא ייז ךָאנ ןוא ...עיצַאזיליוויצ ןופ ןוא יסערגָארּפ ןופ ,טייקגיטכיל ןופ ןוא תלּכשה ןופ ןעסעומש ןוא ןעציז םעסיּב ַא ןוא בוט-לזמ ןעּבעגּפָא ןעטַאט םוצ ןעמוקעגניײרַא ןענעז ,וָאדינַאמ ןוא פעסָאי-רעזייל ,"סמעדייא, יד ךיוא ! שיילפ קיטש א ןעסײרסױרַא ,לעקעּב ןיא ּפינק א ,( ץא ן'םיוא שטעווק ַא ) ץשנייש םעד ,םהיא ןעּבעג ןוא (סַא ן'םיוא שטעווק ַא ) סָאדנוק םעד ןעגיוא עדנילּב ענייז טימ ןוהט קוק ַא רָאנ ליוו רע ,ןעשָאלַאק עפעיט יד טימ ןוא ןעלירּב עצרַאוװש יד טימ רָאטקעלַאק רעּבָארג רעד --- ַאד ךיוא רע זיא טָא ! טַאש ..,?ַאנערעּב ָאהָאנשזוי, רעלעקנייוו ם'ניא ,ןיירַא טפעשעג ןיא ןעטַאט םעד ןעמוק ץונוצ טעוװ טלעג סָאד זַא ,טינ ןעסייוו ייז יו ךיילג .ןעגיוא יד ןיא ןעשָארג א ןעהעז טינ רע טעװ טלעג ם'נופ זַא ,טינ ןעסייוו יז יו ךיילג .?4 טלעג לעיפ ױזַא טימ ןוחט וצ רע טנעכער סאו, : םהיא ןענערפ ,סעװָאטַאק םהיא טימ ןעּביירט בעיל ןעּבָאה



 טעאה
 ,ןעטעּב גנַאל טזָאלעג טינ שטיװָאניּבַאר םוחנ ךיז טָאה ,םהיא טפור

 -עגרעטנוא רעקרַאטש ךָאנ ,עטָאּפַאק עניד'תּבש יד ןָאהטעגנָא

 "קעריד םוצ קעװַא זיא ןוא תואּפ עטעשטַאקענרעטנוא יד טעשטַאק

 : עטכישעג ַאזַא סיוא ךיז טזָאל .ןעגָאז רע טעוו סָאװ ,ןערעה רָאט

 טלָאװ ,טוג טנעבייצעגסיוא ךיז טנערעל םולש ןהוז ןייז יו ױזַא

 ףיוא ןעמענוצ םהיא טפרַאדאב ,"ונָאקַאזדָאּפ , ,ךילטנעגייא ,רע

 םהיא רע ןָאק ,דיא ַא זיא רע יו ױזַא רָאנ .?טָאשטש ענָאיזַאק,

 לעּבור גיצנַאװצ טרעדנוה טינ ביוא ,ךיז טכַאד ) עיסנעּפ ַא ןעקנעש

 .( רהֶאי ּבלַאה ַא לעּבור םיצנַאװצ טרעדנוה רעדָא ,רהָאי ַא

 ןיא לעמוט א ןוא שער םענדָאמ ַא טכַאמעגנָא טָאה סָאד

 עריואוועג ןעמוקעג ןעמ זיא ןערעדנַא ן'כָאנ רענייא .טדָאטש

 | - ? תמא זיא'ס יצ ,ןערעוו

 ?ןעגיל א ?עשז סָאװ ---

 ? עיסנעּפ --

 .עיסנעּפ ---

 ?ַאנזַאק ןופ טעשטַאנזַאנ ---

 ,עינעשטשעיװסָארּפ ענדָארַאנ ןופ רָאנ ,ַאנזַאק ןופ טינ ---

 -עיװסָארּפ ענדָארַאנ , טימ ןָא ךיז רעהעג סָאװ ,שטנעמ ַא

 ןעּביולק טכַאנרַאפ ..,! ??עסיּב ַא סעװַאטַאק ַא -- ?עינעשטש

 ,םָאה רע םינּפ ַא רַאפ סָאװ ןעקוקנָא --- החּפשמ יד ףיונוצ ךיז

 ןעהעזעג טינ טָאה סע רעוו !ךַא ...? "עיסנעּפה לעב רעד,

 רעד ,ןעטביולעג ןוא טניישעג טָאה רע יװ ,ןעטַאט םעד טלָאמעד

 ! ןעהעזעג טשינ ןעּבעכ ןייז תיוא ןעשטנעמ ןעכילקיכו ןייק רָאנ טָאה

 םימ ךיילג ןעוועג חמשמ ךיז טָאה סָאװ ,עמַאמפיטש יד וליפא

 יד ןעוועג דּבכמ ,טוג ענדָאמ ןעוועג גָאט ןעגיזָאד םעד זיא ןוא עכַא

 ןיא ןח ןעמוקַאּב טָאה ,סטכַאמעגנייַא טימ ןוא ייט טימ החּפשמ

 ןוא ןעסעגרַאפ רהיא טָאה סָאװ ,עיסנעּפה לעּב ם'נופ ןעניוא יד

 טציא ..."ןעוועג זיא --- ןעוועג זיא'ס סָאװ , .גנידסלַא ןעוועג לחומ

 .םהיא ןופ ןעדער עַלַא ..םהיא ףיוא ןעקוק עלַא .,דלעה ַא רע זיא

 סָאװ ,רעדניק פ'הנח עמהומ רעד .ךיז ןעהערפ ןוא ןעכַאֿל עּלַא
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 ? ןעדיז ןָא רע טּביוה יוזט ,רַאװָאמַאס םֹוצ קוק ַא ךָאנ טסוחט וד זַא ,וד סָאװ ,סָאד זיא סָאװ -- .וועשטידרַאּב ןיא טדער עמ יו ,ןוגינ 8 טימ ןוא ךייוו עמשמפיטש יד םהוא וצ טגָאז --- 1 םֹולש -- ,יתיּתכחמ --- דניק סָאד ןענעיווראפ רעדא ,דַאװָאמַאס םוצ ןוהט קוק ַא רעדָא ,גנַאג א ןעגלַאפ טלאװעג טָאה רע זא ,טומ ןעטוג ןיא ,יֹוזַא ןעדייס .טפַאשעג טינ רהעמ םהיא טימ יז טָאה ךיז ןעפַאש רעּבָא רַאפרעד .ןעכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא ,ןעסייּב -נָא ןעטיירנוצנָא ,טכַאנייּב ףיוא לעּפמעל סָאד ןעסיגוצנַא ןויּכ א טימ ןעסעגראפ טגעלפ יז ןוא ,גָאט ַא טניט סעקלעטוּב יירד ןוא ךָאװ א רעיּפַאּפ דוּפ א קעװַא טהעג סע זַא ,המזונ ךרדב שינערעה -וצנֶא ןעּבעגעג ,"ןעסָאלק , יד ןעפרָאוועגפיוא םהיא טונימ עלא ,טעװעלַאשזעג טינ יז טָאה תוללק ןוא ךעלטרעווכעטש ,טסייה סָאד .שטנעמ רעדנַא ןייֵַא רַאג ןערָאװעג ןע'מולש וצ יז זיא ןָא טלאמעד ןופ .עלעצעק ַא יו ,ןערָאװעג ןעגיוושנא ןיא ןוא גנוצ יד ןעסיּבעג -ןצ טָאה עמַאממיטש יד . סנ א ןהעשעג זיא'ס רַאנ -- ,ןעּבעל סיז אזא ןערהיפ ןוא ךיִז ןענעק ייז טניז דנַאטשרעדעיװ רעטשרע

 ; רעדָא
 ? טונימ רעד טימ ןעּפָאלשנַא ריד ייב דניק סָאד טרעוו סָאװ רַאפ | רעהַא רָאנ םֹוק ? םֹולש --
 ; רעדָא

 | | ...| טינ ךיוא טונימ עּבלַאה ןייק :!טונימ עבלַאה 8 ?קירוצ ןוא ןיה קרַאמ ןיא גנורּפש ַא ריד ויַּב טרעיודעג סָאװ ? םולש --- |
 "יָאטקעריד רעד ןודא, רעד ןַא ,טרעהרעד .ןעגָאז סיּפע םהיא ףראד ףע - .עירָאילעצנַאק רעד ןיא ןהעג וצ םהיא וצ ןעמוק לָאז עטַאט רעד ןזַא ,ןעסייהעג ןוא רעהיוא ם'ייּב .ןע'מולש ןעמונעגנָא ,יֹוג רעליואוו ץנַאג א ,"ענרזעיוא , רעד ןוֿפ "פעטירטאמס , רעד טָאה סָאלק ןיא לָאמנייא .סע טהעג ,ןעשטנעמ ַא ןהעג ןָא טּביוה סע זַא .לעסיּב א ךיוא החלצה יד טלעיּפשעגוצ םחיא טָאה וצרעד ןוא



 יי םיו

 םינ יװ ךיילנ ,טנעװַאדעג טָאה ןוא טנַאװ רעד וצ םינּפ ןץ'טימ

 -הנעמ רהיא טימ טזָאֿלעצ ךיז יז טָאה טא רָאנ .,ןעמ טניימ םהיא

 : טנערעל ןוא םורַא טהעג רע יאמל ,ןע'מולש ףיוא ןושכ

רענעש רעד ,טניימ רע ---
 רעטעפ ןייז זיא ןיירח זַא ,קינסָאלק 

 -םלַא ןופ רוטּפ ןיוש זיא ןוא ץירּפ רעצנַאג ַא ןיוש זיא רע זַא ןוא

 יד טימ ,ָאד טָאה עמ סָאװ ,םיתרשמ ךס יד ! ןעסע ץוח ַא ,גניר

 רענעש וד ,ןהעטשנָא ךָאנ ריד געמ סע ,השקשינ ! ןעטסנעיד

 ןייז חירטמ ךיז ,ךעלעוויטש עטהערדעגסיוא יד טימ קינסָאלק

 טינ הלילח טעװ סע ,רַאװָאמַאס םעד חרוא םעד ןענָארטנײירַא

 סָאד טעװ טיטעּפא םוצ ןוא ,וליפא רָאה ןייק ריד ןופ ןעלַאפּפָא

 יייםינ יאדוא ךודיש םוצ ןּוא ,ןעטדָאש טינ ךיד

 םעד ןעגעלקעוַא ןעוועג טיירג ןיוש זיא "קינסָאלק , רעד

 סע זַא ,רַאװָאמַאס ן'כָאנ ןירַא ךיק ןיא ךיז ןעזָאל ןוא ?קָארוא,

 רַאפ ןָא טינ םהיא טּפַאח ןוא עטַאט רעד ףרָאװ ַא טינ ךיז טוהט

 טשינ ) שרוקדןוש5 ףיוא םעּפמיא טימ טינ ךיז טזָאלעצ ןוא טנַאה ַא

 : ( ןייז קיספמ ןענווַאד ןיא טלאוועג

 ףרַאד עמ !ןפוא םושּב !אֹל !א -- עפ - ונדָא- יא --

 טזָאלעגסױא רע טָאה --- !טינ ליװ ךיא !טינ סייה ךיא !טינ

 ַא טימ עמַאמפיטש רעד ףיוא ןעלַאפעגנָא זיא ןוא שידיא ףיוא

 לָאז יז זַא ,בייוו ןייז זיא יז טניז לָאמ עטשרע סָאד רשפא ,רעייפ

 טימ ! ןיהַא ןענַאד ןופ םהיא טימ ןעפַאש רהעמ ןעגנעוורעד טינ ךיז

 םולש ! ןע'מולש טימ טינ רָאנ ,ןעפַאש ךיז יז ןָאק רעדניק עכַא

 ! ןענרע? ףרַאדַאּב םולש ! ערעדנַא וצ ךיילנ טינ זיא

 םִא ןוא ,ךיא ליוו ױזַא טא !לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא ---

 ! ןייז סָאד טעװ ױזַא םִא ןוא ,סָאד זיא ױזַא

 ,תוינערוּפיקַאלש רעדעי ,טָאּפכעד רעדעי סָאװ ,רַאפרעד יצ

 םרעוו ןוא ךיז רע טקערשרעד ,טרָאװ ךיוה ַא טרעהרעד רע זַא

 ס'נעטַאט םעד ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,ראפרעד רעדָא ,ןעניווװשנַא
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 ; השעמ היה ךכו .פיטש ןערָאװעג יז זיא ,לעגילפ יד טקַאהעגּפָא רהיא טָאה עמ ןוא השעמ א ןעפָארטעג רעּבָא ךיז טָאה ,ןעמעלַא ןופ רהעמ ט'פרור -עג םהיא יז טָאה ,עלַא ןוֿפ דימתמ רהעמ ןעוועג זיא םולש ?ייוו ןוא .(ענדזעיוא רעד ןיא ןיירַא ן'כַאנ רעדניק יד רהיא ייּב ןעסייה -עג ןעּבָאה ױזַא ) "םעקינסָאלק , יד ףיוא ןעּבָארגעג ןוא טכָאקעג ךיוא ױזַא טָאה עמַאמפיטש יד ,ןעסַאלק יד ןופ ןעמענּפָא טינ ויִז לָאז עמ ,תמא םעד ןעלחעצרעד וצ טַאהעג ארומ ייז ןעּבָאה ,רעצרעה עטּבירטַאּב טימ םייהַא ךָאנרעד ןעמוקעג .,,ריזח ןעשייוג טימ סעקסיּפ עשיריא יד יז טרימשעגנָא טוג ןוא ,סיפ יד טימ טנעה יד ןעטלאהעגוצ ,טומ ןעטוג ןיא אקוד ןוא ,ררע רעד ףיֹוא טנעלעגקעװַא ,םדובּכ תליחמּב ,ייז ןעמ טָאה ױזַא ,ףיוה ןיא ןעזיווַאּב ךיז ןעּבַאה ,"סעיטַאינעדישז, יד ,רעדניק עשידיא יד ןוא סָאלק ןיא ןענרעל סָאד טגידנעעג ךיז טָאה םיוק .ןעגיוושעג םינ ךיוא ןעבָאה ,ךעל'מיצקש יד ,םירבח יד ןוא / ...! םחיא ןופ רָאנ ןעמ טכַאל ףוס םוצ ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןעכַאלוצּפָא ןעוועג טניואוועג זיא רע ,ןעסָארדרַאֿפ ןע'מולש ןעוואקיצ םעד טָאה סָאד ןוא ,ןעכַאל קנעּב יד ןַא ,ןעזיוועגסיוא ךיז טָאה סע  .םירבח יד יַאס ,רערהעל רעד יַאס --- קזוח טכַאמעג ייז ןוֿפ ןעּבָאה עלַא זַא ,שיסור גיצניוו יוזא
 ןענַאטשעג זיא רע ,טרהירעג טשינ ןעטַאט םעד טָאה גנידסלַא סָאד ..טנייז "ערעט'חּפשמ, יד ךיוא ןערהירנָא ןעסעגרַאפ טשינ .ןענָאמ -ןַאפ ייז סנעגָאמ עטוג ערעסָאװ ןוא ןעסע םוצ ןעּבָאה רעדניק ענייז ,ערה-ןיע ןייק ,טיטעּפַא ןעטוג ַא רשפ סָאװ ,םעד ןעגעוו טסעומשעגכרוד ךיז ,ךעלדיימ יד ,רעדניק ערענעלק יד ןוא ערעטלע יד רהיא ןופ טנעקיילראפ לֶאמַא טָאה רע סָאו ,הריבע עטלַא יד םהיא ןעפרָאוװעגפיוא ,,ןעטאט םעד טעדַאיעג טָאה יז : טייּברַא רהיא ןָאהטעג ךיז טָאה עמאמפיטש יד ןוא .טנעװַאדעג טָאה ןוא ןילפת ןוא תילט ןּוא ןענַאטשעג זיא עטַאט רעד ןוא ,גינעווסיוא ףיוא "קָארוא , םעד ט'רוח' עגנייַא ןוא ּבוטש רעד רעצביא טנַאּפשֶענמורַא ,טנערעלעג םולש טָאה ,ןעגרַאמהירּפ םענעש א ןיא ,?ָאמניוא
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 "עיסנעּפ , יד

 דלעה רעד -- .יקינסַאלק, ן'רַאפ ןעזייַא ןוא להָאטש עטַאט רעד

 תומולח יד -- .טדָאטש ןיא שער ַא -- ..עידנעּפיטס ַא טמוקַאב

 .ןערעוװ וצ םיוקמ זַאןעביוה רצוא ןעגעוו

 ?נײרַא סָאד .ךיז טדער עס יו ,סע ךיז טוהט ךיג ױזַא טשינ

 ןוא גנירג ױזַא ןעמוקעגנָא טינ זיא ?ענרזעיוא , רער ןיא ןעטערט

 ןעוועג זיא געוו ןיא ןייטש רעטשרע רעד .טָאלנ ןעפָאלענּפָא טינ

 ןעמענ ,שטייטס : םישעמ םייּברַאעג טָאה רע ,יניּפ רעטעפ רעד

 ,ט'הנעט'עג רע טָאה --- ! םידיּב םייוג רַאּפ יז ןעכַאמ ןוא רעדניק

 טָאה רע זיּב ,טניהורַאּב טינ ךיז טָאה ןוא ,טרעגרעעג קרַאטש ךיז

 טינ שטאח טעװ רע זַא ,טרָאװ סָאד רעדורּב םיייּב ןעמונענ טינ

 יקַאט טָאה יאנת םעד .תּבש םיא ןעּביירש רעדניק ענייז ןעזָאל

( לעטירטָאמס ) רָאטקעריד ן'טימ ןעמונעגסיוא שטיוװָאניּבַאר םוחנ
 

 ייּבַאר ,ענייז ןעפרַאדַאּב תּבש זַא ,שוריפּב "ענרזעיוא , רעד ןופ

 שטיװָאניּבַאר טָאה יאנת א ךָאנ .יירפ ןייז רעדניק ,סע'שטיווָאנ

 סָאװ ,טייצ א ןעוועג זיא סָאד ) רָאטקעריד ן'טימ ןעמונעגסיוא

 ןייז םינ ןעלָאז רעדניק ענייז זַא ,( םיאֹנּת טריטקיר ןעּבָאה ןעדיא

 טרהיפעגסיוא ןוא --- עדנוטש ןייז ּפָא-טינ חלג רעד ןעוו ,סַאלק ןיא

 .שטיװָאניּבַאר טָאה
| 

 יד ןעװעג זיא רעדניק יד ראפ םייקנירעווש עטייווצ יד

 ןענַאטשרַאפ סָאלק ןיא ןעטערטניירַא םייּב ןעּבָאה ייז .ךַארּפש
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 : ןוגינ א טימ ןעפורסיוא ןוא טייווטייוו סופ ןייא היוא ןעגנידּפשקעװַא רעדָא ,קירוצ-ןוא-ןיה
 ! ןָאמַאלַאט !  ןָאמָאלַאס |

 ...} ןָאמָאלָאס לעטסיזַאנמיג
 -רעד ,דניק סָאד ןעגעיװרַאּפ ,לחומ ייז ,העג ?ייוורעד ןוא --

 ...סעקניזָאר ןעקַאה ןעפלעה ןעצעז ךיז וד טסעוו ךָאנ
 םעד ידכּב ןוא .עמַאמפיטש יד טגאז ,ךיז טהעטשרַאפ ,סָאד

 ם'נופ ?ייוו זַא ,ןעסיוו וצ ןעּבעג ָאד םהיא ןעמ ףרַאדַאּב ,ןעקַאה ייז ףרַאד עמ סָאװ ,סעקניזָאר רַאפ זיא סָאװ ,חשק ןייז טיג לָאז רעזעל
 . ךליש ַא ןעגנַאהעגפיוא ןוא ,רעלעקדןייוו ַא ,רעלעק ַא טנעפעעג שטיוװאניּבַאר םוחנ טָאה ,ןעּבעל טשינ ןעמ ןַאק ןולַא רהָאפניַא

 ךיז טקנעדעג סע עכלעוו ןופ ,ןעמענ יֿפרעלַא רעטנוא סעקניזָאר עטקאהעג ןֹופ ןענייו יד טכַאמעג טָאה יקַאט ןײלַא רע ."אנערעּב אהאנשזוי ןיוו ךינזַאר אשזַאדָארּפ,
 ןייו טרָאס םעד ."חספ5 רׁשֹּכ ענווָאקרעצ , ןעמָאנ ן'טימ ןייוו רעטיור טרָאס ַא ךָאנ ןוא ?ַארעדַאמ, ,"סערעח , ,"גיזארָאמיװ,
 טָאה ןענַאװ ןופ ןוא .סעקניזַאר יד ןופ ךעלרעק יד ןופ טמַאטשעג טָאה טײקּפרעט ןייז ןוא ,ןָאהטעגנירַא םהיא ןיא טָאה עמ סָאװ ,פָאריס ןימ ַאזַא ןופ ןעמונעג ךיז טָאה טייקסיז ןייז .עקּפרעט ןוא סיז ןעוועג זיא "חס85 רשֹּכ ענווָאקרעצ , רעד סָאװ ,םעד רעּביא --- ןענייוו עלַא ןופ רהעמ טַאהעג ףעיל רעדניק יד ןעּבָאה
 רעלעק ןיא טקישעג רעדניק יד טָאה עמ ןעוו ,פָאמ עֶלַא  ,,.דֹוסֹּב ןעטלַאהעג עטַאט רעד טָאה סָאד -- טייקטיור ןייז ןעמונעג ךיז
 ,תוסנרּפ ערעדנַא עלַא ןופ רהעמ ,גיד'השקשינ רָאָג טיורּב ?עקיטש סָאד ןייוו ם'נופ ןעגיוצעג ךיז טָאה ןענעווטסעד ןופ ןוא -- לעיפ ױזַא לָאמ ייווצ טעקַאילשזעגסיוא ןוא "חסּפל רשּכ ענווָאקרעצ , םוצ טּפַאחעגוצ ךיז ייז ןעּבָאה ,ןייוו טרָאװק ַא ךָאנ
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 ַא רַאפ סָאװ ,הלודג ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןָאק עמ

 זַא ,גָאט םענעי ןעצרַאה ןיא ןע'מולש ייּב ןערָאװעג זיא'ס בוטיםוי

 הצרי םא ,ןעגרָאמ זַא ,ןעסיוו זצ ןעּבעגעג םהיא טָאה עטַאט רעד

 ,ןעועג ןיוש זיא רע ,ןעסַאלק יד ןיא ןהעג ןֶא רע טּביוה ,םשה

 ?ייוורעד ,?עינעשארּפ , ַא ןעּבעגעגנייַא ,רעטקערד ם'ייּב ,רע טנָאז

 ."ענלעטיװָאטָאגירּפ, ןיא

 ,"ענלעטיװָאטָאגירּפ, יד ןענידנע וד טסעוו ןעכָאװ סּכעז ןיא ---

 ןופ ןוא ,"ענרזעיוא, רעד ןיא ,םשה הצרי םא ,ןיירַא וד טסעוװו

 ךָאנ ןעטרָאד ןופ ןוא ,עיזַאנמינ ןיא ,ןעלעוו טעוװ טָאנ זַא ,ןעטרָאד

 ךיז ןעלעוו רָאנ טסלָאז יּבַא ,ךילגעמ ץְלַא זיא טָאג ייּב ...רעטייוו

 .עלעסיּב ַא ןערַאטסוצ

 לָאז רע --- שטיווק ןייק טזָאלעגסױרַא טינ רעיש טָאה םולש

 ךיז םעװ רע בא ,הכאש ַא .ןעטַאט ן'רַאפ ןעמעש טינ ךיז

 זיא סָאװ ,טַארוקַא טסואוועג טינ רָאנ טָאה רע !{ ןערַאטסוצ

 רָאטָאנירּפ , טסייה סָאװ ןוא רעטקערד רעד זיא רעוװ ,"ענרזעיוא,

 ,טגָאזעג טָאה דלָאנרַא סָאװ ,טקנעדעג טונ סםָאה רע ?"ענלעטיוו

 "עג םהיא זיא ןעגיוא יד רַאפ ןוא .סעקרָאװדיּפ יד ןופ דכָאנרַא

 ךעלּפענק ענרעּבליז יד טימ לעטסיזַאנמיג ס'אפור םעד לעקנעי ןעמוק

 ץרַאה סָאד ןוא --- ,עקצַאצ רעד טימ עלעטיה םענדָאמ ן'טימ ןוא

 ,טהערדעג םהיא ךיז טָאה ּפָאק רעד ןוא ,לופ ןערָאװעג םהיא זיא

 יד ןיא טלעטשעג םהיא ךיז ןעּבָאה דיירפ ןופ ןערערט ,ןערערט ןוא

 ,לעכַאּבענ ַא ,קיטַאטס ַא יו ןהעטש ןעּבילּבעג זיא רע רָאנ .ןעניוא

 -סױרַא רעּבָא טָאה קיטַאטס רעד ,ןעלהעצ םינ ייווצ ןייק ןָאק סָאװ

 טעוװ ,ןײלַא ןעּביילּב ןענָאק טעוו רע ןעוו ,טונימ רעד ףיוא טקוקעג

 ייווצ ןיילא ךיז ןעקנעש טעוװ רע : ןעװעשַאקסַאר ןיוש ךיז רע

 רָאנ רעדָא ,סעקטיל עדייּב ןיא רעדָא ,ןעקַאּב עדייּב ןיא שטעּפ

 לָאמ יירד ךיז ןעילוקרעּביא ןוא דרע רעד ףיוא ףרָאװ ַא ךיז ןעּבענ
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 ..שרעדנא רָאג 8קעמש ר ע .שינעפעשַאּב ןימ רעדנַא ןייֵא ראג סיּפע זיא רע זַא ,סיוא ךיז טכַאד סע .רעט -נעהענ סָאװ ,רעטנעהענ סָאװ ןייז ןעליוו ,?עטסיזַאנמיג ןייז םורַא ךיז ןעּבייר ךעלגנוי .אפור םעד לעקנעי םורַא ךיז ןעּבייר ןעדיא .םיּתּב-ילעּב ךס א ןופ טלעגנירעגמורַא ,פהוש ןופ ייז ןעהעג עדייּב .עקצַאצ רעד טימ עלעטיה םענדָאמ ץטימ ןוא ךעלּפענק ענרעּבליז וד טימ ןוא ךעלקעּב עטיור יד םימ פעטסיזַאנמיג סָאד טָא יו ,טלעוו רעד ףיוא רעכילקילג רהעמ ןייק אטינ זיא'ס ןוא ,רָאטקָאד רע'תמא ןייַא יו ,עדנערעוועדנעט ַא טימ ןוא רָאה עטעדַאמ
 ..,?9 םולש ןעסייהעג לָאמַא טָאה רעד םִא ...15עטסיזאנמיג רע ד ,פערנהוז סע'שטיװָאניּבַאר םוחנ זיא סָאד טא, :ךיז ןע'שודיח ןעדיא עלַא ןוא ,אנקמ םהיא ןענעז ךעלגנוי עלַא ןוא ,עלעטיח ן'םיוא עקצַאצ ַא ןוא ךעלּפענק ענרעּבליז טימ לערידנומ א טגָארט רע ןַא ןוא ,ןָאמַאלָאס רָאנ ,םולש טינ ךיוא ןולַא ןיוש טסייה ןוא ,פעטסיזַאנמיג ַא ןײלַא ןיא רע זַא ,עיזַאטנַאפ רעד ןיא ךיז רע טָאה טלעטשעגראפ רָאנ ...? ןָאמָאלָאס םהיא ןעמ טפור ןעפור ןוא םולש רע טסייה ןעסייה סָאװ ,?לעגנוי ַא וצ ֹוצ ןעמ םערט יױזַא יו .,, ?עטסיזַאנמיג ַא טימ סָאד ןעמ טדער ױזַא יו ,טומ ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה ןעדער ןוא םהיא וצ ןהעגוצ ! ןעוועג אנקמ קרַאטש ,ןעוועג אנקמ םהיא טָאה רע ...ןייטשכורפ םייח רעטייווצ רעד ,/סקיפדעעדיא, א ,תענושמ א םהיא ייּב ןערָאװעג ןיא רע .טונימ א ףיוא ּפָאק ןופ ןעכָארקעגסױרַא טינ םהיא ןיא רע .רהָאוװו רעד היוא ט'מולח "עג םהיא ןופ טָאה רע / םולח ןיא םעדכָאנ ןעהעזעג םהיא טָאה רע ..,/ שטיװָאניּבַאר םוחנ ןייז לָאז אפור רעד לעקנעי ןוא אפור רעד לעקנעי ןייז לָאז שטיװָאניּבַאר םוחנ זַא ,טרהַאעג טָאג טלָאװ סָאװ ,ךיז טכַאד ..םולש ךיוא ךָאד טסייה רע ? ןהוז ס'אפור םעד ל?עקנעי טינ רעסעּב רע זיא סָאװ רַאפ ? םרָא ןייז ףיוא םינ רע ןיא סָאװ רַאפ, .לעטסיזַאנמיג ןעכילקילג םעד טָא יו ,ןעוועג אנקמ טינ ױזַא םענייק ןעּבעל ןייז ףיוא ךָאנ טָאה םולש ,ןיינ



 דירֲאי ם'נופ
| 45 

 רעצנַאג ַא יקַאט .רָאטקָאד 8 ןייז ןיוש םעוו רע .עח - עח - עח

 .עה - עח - עח ,רָאטקָאד

 ַא ?רָאטקָאד א ןייז טעוו לעדנהוז ס'אפור םעד לעקנעי

 ןיוש רע טעוװ הסנרּפ טימ רָאנ ,טָאװיסָאװ --- ! ? ךָאטקָאד רעצנאנ

 ,ךיז ןערעדנואוו ןעדיא עטלַא ,עסיורג וליפא ...טנערהָאװַאּב ןייז

 רעוו ,טינ ןעהעטשרַאפ ןיילַא ייז ןוא ,טינ םהעטשרַאפ עמ שטָאה

 ? םיריוטקָאד ןייז ןעלָאז רעדניק ערעייז זַא ,לשמ5 ,ייז טרהעטש

 םינ ייז ןעּבָאה סעטַאט ערעייז זַא רָאנ .טינ ייז טרהעטש רענייק

 ערעייז ןזַא ,טינ ייז ןעֿפיוו ,םיריױטקָאד רַאפ ןעכַאמ טכָאװעג

 סָאװ ,טימרעד ךיז ייז ןעטסיירט .םיריוטקָאד ןייז ןעלָאז רעדניק

 -- סָאװ יִא .ןעדיא  ןייז רַאפרעד ןעלעו רעדניק ערעייז

 :ןיא טשּפ רעד ."ינוזמ ביהי ייח ביהיד ןאמ} !טע ?הסנרמ

 ייּב זיא קילג ןוא ,ןעּבעל םוצ ןעּבעג טעוװ רעד ,ןעּבעל טינ סע רעוו

 רָאטקָאד ףיוא טגידנעעג טינ ןייטשלעקניפ יי טָאה טָא ..,טָאג

 -עג ןעמעלַא זנוא ףיוא ןעדָאש ןייז ץוח ,ןעגעווטסעד ןופ ,זיא ןוא

 ...! בלַאה שטָאח ןערָאװעג טנָאז

 ךָאנ רע ףרַאד ,לעקנעי בר ,רהיא טנָאז ,לעיפיוו זיא ---

 יד םהיא ןעגערפ -- ?לעטסיזאנמינ רעייַא ,סָאד רעייַא ,ןענרעכ

 .ֿפָארַא ןעביוא ןופ גידנעקוק ,ןעדיא

 טעלג ןוא אפור רעד לעקנעי טגאז --- ? ןָאמָאלַאס ןיימ ---

 רע !ַא -- .סופ ןייא ףיוא רעטנוא-טצנַאט ןוא ?עדרעּב סָאד ךיז

 ףיוא סיוא-טנעכער רע ןוא --- ! ןערעידוטש גנַאל-ננַאֿפ ךָאנ ףרַאד

 ,עיזַאנמיג ןיא ןערעידוטש ךָאנ ףרַאד רע רהָאי לעיפיוו ,רעגנניפ יד

 ַא ןיא ןעטייּברַא ךָאנרעד ןוא ,טעטיסרעווינוא ןיא רהָאי ?לעיפיוו

 ענעיִאװ ןערעוו ,לַאטיּפסָאה ענעיאוװ ןיא ןיירַא רָאג רעדָא ,לָאטיּפש

 ,ןעטעלַאּפ טימ  ,ריציפא ןײלַא טעמּכ ,טסייה סָאד ,רָאטקָאר

 -.. עח - עח - עה

 רעד ףיוא שטנעמ רעכילקילנ רהעמ ןייק ָאטינ זיא'ס ןוא

 טימ עלעדיא ןיילק ַא --- ,אפור רעד לעקנעי יװ ,ךיז טכַאד ,טלעוו

 -ָאּפעגנַא;קראטש עטלעזיירגעג טימ רָאנ ,זָאנ רענעַאפעגנייַא ןייַא
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 ,ןעצרַאה ןופ ץפיז רעפעיט ַא סיורַא ךיז טסייר סע ןוא ! פעטסיזַאנמינ א :ךיילג טינ טרָאפ ןוא --- ךעלגנוי עלַא טימ ךיילג לעגנוי ַא ,ןעשטנעמ עלַא טימ ךיילג שטנעמ ַא ,ךיז טכַאד ,ךעלּפענק ענרעּבליז יד טימ לעטסיזַאנמיג ם'נופ ןיוא ןייק ּפָארַא טינ ןעזָאל רעדניק עלַא ןוא םיִּתּב-ילעּב עלַא ןוא ,שטנעמ רעכילנייוועג ַא יו ,טנעװַאד ןוא לע'רודיס ןיילק ַא רע טלַאה טנעה יד ןיא  ,עקצַאצ ַא טימ עלעטיה ַא ,ּפָאק ן'פיוא עלעטיה ענדָאמ ַא טימ ,ּפָארא זיּב ןעּביױוא ןופ ךעלּפענק ענרעּבליז טימ פערידנומ ַא ןיא ןָאהטעגנָא ,ןָאמָאלָאס רעדָא ,םולש לעדנחוז ןייז טחעטש םהיא ןעּבענ ,חרזמ ןעגעקַא טַארוקַא ,קנַאּבלעגעיּפש ןיא טציז רע .רעכילקילג ַא ןוא רעטעדַאמ -ַאּפעגנָא ןייא ,רענעגָאװצעגסױא ןייַא .ןיירפ פחוש ןיא ןעמוקעג ךיוא ןיוש רע זיא ,פעטסיזַאנמיג םעד ,לעדנחוז ץ'ּבעילוצ ןעגעוו -טסעד ןֹופ ,רָאטקָאד ַא ךָאד ןוא ,רָאטקָאד רעּבלַאה ַא רָאנ יקַאט

 ,הוה ךּכ ןוא .לעטסיז -טנמיג םעד ל?עדנהוז ןייז ןופ אמתסמ סעומש ַא ןערעוו ךָאד םעוו רקיע רעד ןוא .בוט-םוי םוג 8 ןענָאז ם היא רַאד סע רעװ ,בוט-םוי טוג ַא ןעגָאז ךאנ ףרַאד רע ןעמעװ .להוש ןופ ןהענוצ -קעװַא טינ ךָאנ אפור רעד פעקנעי ךיז טּפַאח ,טנעװַאדעגּפָא

 .םולש ּפָא ריד ַאנ ??עקנעי בר ,לעטסיזַאנמיג רעיא ,רע זיא סָאד טא --

 ...} ןענרעלרעד ךיז רע טעוו סָאװ ֹוצ ? ןענרעלסיוא ןיֹוש טעוו רע זַא ,ןייז טעוװ סָאװ ןוא ? רע טנערעל סָאװ ןוא ?רע טנערעל ואוו :?עדנהוז ןייז ןופ יקַאט אמור םעד לעקנעי טימ ןעסעומש פעסיּב ַא ּפֶא ךיז ןעלעטש ערעדנַא ! םכילע-םולש םהיא ןעּבעג דרעּב טימ ןעדיא ןוא -- לעגנוי ַא ,ךיז טכַאד .ןעטייז עא ןופ םולש ּפִא םהיא טקעטש עמ ןוא

 ,ןץנרעלרעד ןיוש ךיז טעו רע --- ,לערעטכעלעג ַא טימ אפור רעד לעקנעי טגָאז -- ? ןענרעלרעד ךיז רע טעוו סָאװ וצ --
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 ? ןָארט ןעקנירט ןעמ לָאז ,םופ ַא ןיא זיטַאמער ַא טָאה עמ זַא ,לבֵׁש

 ךָאנ ןוא -- ?סופ ַא טימ ןעגָאמ ַא טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ

 ךיז טגניד רע --- הלעמ ַא ךייַא רע טָאה טנייה .,ןעכַאז עכלעזא

 .טשינ וליפא רָאג טקוק ,םהיא טינ עמ לעיפיו טמענ רע .טינ

 ןיא ןיוש טפערט ןוא טונימ עכילטע רעגניפ יד טימ רָאנ טרַאש רע

 .טקורעגניירַא םהיא טָאה עמ עּבטמ ַא רַאפ סָאװ ,רעטסניפ רעד

 םוש ןייק טינ טאה סָאװ ,רעיירד רענעּבירעגּפָא ןייֵא זיא'ס ביוא

 .םינרָאג ףרַאד עמ זַא ,טגָאז ןוא קירוצ פֶא ךייַא רע טיג ,הטרעוו

 רעדנַא ןייֵא ןיוש םהיא רהיא טיג ,עבט רעד רעּביא ךייַא טרעוו

 .עבטמ

 םָאה ןוא ןעדער ךיז טזָאל רע :רע טָאה הלעמ ַא ךָאנ ןוא

 םוצ ןוא ,תוישעמ ןעלהעצרעד ,ןעדער .ןעדער בעיל ךיוא ןיילַא

 .טָאה רע רעדניק ענעטָארעג ערעסָאװ ,רעדניק ענייז ןופ --- ןעטסניימ

 רע זיא --- ןָאמָאלָאס -- רע טסייה םולש ,רערעטלע רעד ,רענייא

 עיזַאנמיג ירד ןעגידנע ,םשח הצרי םא ,טעװ רע .טסיזַאנמיג א ןיוש

 ַא ןעטרָאד ןופ סױרַא טעװ ןוא םעטיסרעווינוא ןיא ןיירַא טעוװ ןוא

 !רָאטקָאד רעצנַאנ ַאיקַאט .רָאטקָאד רעגיטרַאפ ַא ,רָאטקָאד

 -- !בוט-םוי ןייז ןיוש ?ָאז'ס ,ןערהעג ןיוש טכָאװ'כ ---

 ףיוא ,םשה הצרי םא -- ,ץפיז ַא טימ אמור רעד לעקנעי טגָאז

 ַא ןעהעז רהיא טעוװו ,ןָאמָאכָאס ןיימ ,ןערהָאפ וצ רע טמוק בוט-םוי

 ...| לעטסיזַאנמיג

 ,בוט-םוי ןייז ןיוש לָאז'ס ,ןערהעג ךיוא ןיוש טלָאװ םולש

 םָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,לעטסיזַאנמינ סָאד ןעקוקנָא לָאז רע ןוא

 ,לעטסיזַאנמיג א סָאד

 ,ןעהעז ןיוש רע טעוװ ָאד טָא .חסּפ ,בוט-םוי טּבעלרעד םיוק

 .?לעטסיזַאנמיג, ַא טסייה סָאװ

 לָאז סָאװ ,רענוװַאד רעסיורג ַאזַא םינ זיא אמור רעד ?עקנעי

 } רָאטקָאד ַא סיּפע ךָאד זיא רע .ןײרַא ?הוש ןיא בוט-םוי ןעפיול



90 

 ןָאמָאלָאס לעטסיזַאנמיג

 םהיא זיא רע -- .פעטסיזַאנמיג א לעדנהוז ס'רָאטקַאד םעד לעקנעי
 -- ."ַאגערעב ַאהַאנשזוי, רעלעקנייו רעד -- .אנקמ ףךילקערש

 ."חספל רשכ ענווַאקרעצ;, -- .סעקניזָאר ןופ גיזָארַאמיװ

 --- רָאטקָאד רעּבלַאה ַא ,רָאטקָאד רעצנַאג ןייק טינ -- סָאד יא ,ריא א ןעוועג זיא רָאטקָאד ןייא רָאנ ןוא ,ןעטסירּכ ןעוועג ןענעז םיריױטקָאד עלַא יד ,רָאטקָאד רעצרַאװש רעד ,רָאטקָאד רעטַאּב -רָאה רעד ,רָאטקָאד רעּבַארג רעד : שינעמענוצ ןייז טימ רעדעי ןוא ,םיריוטקָאד עכילטע ווַאלסאיערעּפ ןיא ןעוועג ןענעז סע
 : ןיײטַאל ףיוא אקוד ןוא ךיוה אקוד םהיא ןעפורעגנָא ןוא טּפעצער ַא ןעבירשרַאפ ,עדנערעוועדנעט ַא ןענָארטעג ,רָאטקַאד רעצנַאג א יו ,רעּבָא ךיז רע טָאה ןעטלאהעג .א פֹור רע ד 5 ע ק נע י

 ...לָאמ ַא ךָאנ ןעמוק ךיא לעוװ ,ןעפור ךימ רהיא טעװ ,רענרע ןערעוו ְךייַא טעוװ ,רעסעּב ןערעוו טינ טעוו'ס זַא ןוא ,רעסעּב ןערעוו ןעגרַאמ ךייַא טעװ ,?ירטַאמָארּב ירטַאנ, עלעפעלייט א העש יירד עלַא ןוא ,?ילַאמָארּב ילַאק, פעפעלסע ןיֵא העש ייווצ עלַא ןעמעננייַא ןייז לחומ טעװ רהיא ---
 רעד זיא סָאװ ןוא / ? עלעפעל ן'רעטנוא טרַאּפש עס סָאװ ,סָאד ףךיז טמענ ןענַאװ ןופ ,ןערעוו עריואוועג ,ןעסעומשכרוד ךיז ןעמ ןָאק אפור םעד לעקנעי טימ ףייוו ,רַאפרעד .םיריוטסָאד עלַא יו ,רעסעּב ךס ַא אפור םעד סעקנעי טַאהעג בעיל טָאה טדָאטש יד

42 
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 ךיז טָאה הבישי רעד ןופ רוחֹּבםערָא ןייֵא ױזַא יװ :סנעש א

 ...לוש-רעניּבַאר רעד ןיא רימָאטישז ןייק רעסיוורָאּב ַא טזָאלעגקעװַא

 ןערָאװעג ןעלַאפרַאפ זיא ,קַאוװמיל ַא ,לעגנוי ַא ס'רמלמ א ױזַא יו

 ףוס םוצ .עקירעמַא ןיא זיא רע ,טניימענ ,רהָאי עכילטע ףיוא

 עלַא ףיוא ?טנעמַאזקע , ןעּבעגעגּפָא טָאה רע ןזַא ,סיוא ךיז טזָאל

 ףיוא ,ןעמ טגָאז ,רע טרעידוטש טציא ןוא ,עיזַאנמיג ןעסַאלק טבא

 ! קַאוטיל א רָאנ ןָאק סָאד .רָאטקָאד

 רעזנוא טמענ רהעמַא ? ךס א רהיא טפראד סָאװ !טאש ---

 םהיא טהעג ,רהיא טניימ ,?עיפיוו .לעדנהוז ס'אפור םעד ?עקנעי

 ? רָאטקָאד א ןערעוו וצ טעּפָא

 רהָאי ַא ןהעגקעװַא ךָאנ ףרַאד סע ! גנַאג א ךימ גלָאפ ---

 לָאמַא טעװ לעדנהוז ס'אמור םעד לעקנעי זיּב ,ךָאװטימ ַא טימ

 ...רָאטקָאד ַא ןייז

 ,טסיזַאנמיג רעד זיא סָאד --- ?עדנהוז ס'אפור םעד ?עקנעי

 זנוא ייּב טנַאמרעד זיא סָאװ ,"ןָאמַאלַאס לעטסיזַאנמינ , רעדָא

 ןעגידנעמוק ןיא ןעלהעצרעד רימ ןעהעג םהיא ןופ ןוא ,ןעביוא

 ,לעטיּפַאק



40 
 טבולע-םולש

 ןעלהעצרעד וצ סָאװ טַאהעג טָאה רעכילטיא .,רעטרעוו עטנאמרעד -נעביוא יד ןופ ענייא היוא ףיורט ןעמ זיא ,ןעדער טינ לָאז עמ סָאװ ןופ .ּבוטש ןיא סעשטיװָאניּבַאר יד ייּב טצעזַאּב ךיז "ךָאטסָאד , ,"עיזשנמינ, ,"לוש-רעניּבַאר, ,"טנעמאזסע, ,"ןעסאלק , רעטרעוו יד ןעּבָאה ןָא טלַאמעד ןופ ןוא ,לירג א טזָאלעגניירַא עעדיא ןייז טימ טָאה רע .ןעּבעגעגפיוא טָאה סעקרָאװדיּפ יד ןופ ךלָאנרא סָאוו ,הצע רעד ייּב ךאנ רימ ןעטלאה לייוורעד .ןעהעזסױרַא דלַאּב סָאד ןעלעוו רימ יו ,שינעפעשאּב ןיס רעדנַא ןיֵא רָאנ ,/?עטסיזַאנמיג, ַא טראפ ,ךיילנ טינ טראפ רָאנ ,ךעלגנוי עלַא טימ ךיילנ לעגנוי א --- ןָאמָאלָאס םהיא ןעמ טָאה ןעפורעג רָאנ ,םולש ךיוא רע טָאה ןעסייהעג ןוא ,פעטעקשַאק ן'פיוא עקצַאצ רענרעבליז א טימ ןוא ךעלּפענק ענרעּבליז עסייוו םימ ,?ֿפעטסיזַאנמינ, 8 רָאנ ,טסיזַאנמיג ןייק טינ ןוא .וַאלסַאיערעּפ ןיא טסיזַאנמיג רעשידיא רעניצ -נייא רעד ןעוועג זיא סָאד .ןעגיוא ענייז טימ ןעהעזעג ,טנעקעג ,טסואוועג רע טָאה טסיזאנמיג ַא 1 טסיזאנמינ 8 ,טייקגיניילק א { "טסיזַאנמינ, א ןייז טעװ רע סָאװ ,סָאד יו ,סָאד טסע עמ סָאוװ טימ טסואוועג טינ ,ךילטנעגייא ,ךָאנ טָאה רע סָאװ ,?עיזאנמיג, טרָאוו סָאד ךָאנ יוזַא טינ .ןעגיוא יד ןיא םהיא ייּב ןח ןעטעּבעיז םעד טָאהעג ןוא קיזומ עטסנעש יד יו ןערעהיוא ענייז ןיא ןעגנולק -עג טָאה סָאװ ,"עיזַאנמיג, טרָאװ ן'ראפ רָאנ --- םניירפ רעטוג רעטסערג רעד סעקרָאװדיּפ יד ןופ ןעדלָאנרַא םעד טָא ןערָאװעג םולש ןיא ןעגעווטסעד ןופ ,( טסימ ן'פיוא ) ןעניידובכּב אזא טינ סיּפע ןעּבעגעגקעװַא ייֵז ןעמ טָאה טרָא ןייֵא ןוא ,גידלעגיופ יױזַא טינ סיּפע רעלעטשטפירש ןעגנוי ן'רטפ ןעוועג זיא "ןעצכע -וירעּביירש , ענייז רעּביא קיטירק ס'דלָאנרַא םגה ןוא ,ןערָאװעג ןעסירעגרעּביא סעומש רעד ןיא ןעמוקניירַא ס'מולש טימ ..עיזַאנמיג ןיא זיא -- עיזַאנמינ ןיא רהיא טליוו ,לוש -רעניֿבַאר ןיא זיא --- ?ושדרעניּבַאר ןיא רהיא טליו  ןעפא ןענעוו עלַא ךָאנרעד םהיא רַאֿפ ןעגעז "שנרזעיוא , רעד ןופ ."ענדזעיוא, רעד ןיא קעװוַא םהיא טיג ןוא טמענ ,ןעשטנעמ ַא רַאפ ןעכַאמ םהיא
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 ם'נופ טינ טלַאה דלָאנרַא רָאנ ,דרָאּב רענעש ַא טימ דיא רענעש א

 .רהעמ ךס ַא ןע'מוחנ רעדורּב ןייז ןופ טלַאה רע .,ןיניּפ רעטעפ

 ַא ןהִא דיא ַא זיא שטיװָאניּבַאר םוחנ סָאװ ,רע טנָאז ,רַאפרעד

 ןעמ ןָאק םהיא ;דיסח רעטשירַאנרַאפ ןייק טשינ ןוא עקסַאמ

 ףיוא וליפא ,ןיּבר ן'פיוא רָאנ טשינ ןערער ,ליוװ עמ סָאװ ןעגָאז

 םעד ןעגָאז ןעדלָאנרַא טרעהענ טָאה ןיילַא םולש ,ז'וניּבר-השמ

 -תַאיצי ןיא טינ טּבױלג ,סעקרָאוװדיּפ יד ןופ דלָאנרַא ,רע זַא ,ןעטַאט

 השעמ עצנַאג יד .,טגָאזעג רע טָאה ,?עדנעגעל, ַא זיא'ס ! םירצמ

 ,"ערנעגעל , טרָאװ סָאד טצַאשענּפָא טָאה םולש .?עדנענעל , ַא ןיא

 ?עדנעגעל, ַא ."ןעגיל טרָאװ ם'נופ אמּתסמ ךיז טמענ סע זַא

 רעסיורג ןייק טינ סָאװ ,טוג ךָאנ .,עדנעגיכ ןיילק ַא ,םינּפַא ,טסייה

 סעקרָאװרדיּפ יד ןופ דלָאנרַא זיא לָאמנייא : םנעש א טרעה .,,ןעניל

 רעּפערד סָאװ ,טהעז טָאנ; :ךוּב ןעּבָארג ַא טימ ןעפיול וצ ןעמוקעג

 רָאטקָאד-ףיוה ןעוועג זיא ם"ּבמר רעד ! ם"ּבמר רעיא ףיוא טנָאז

 ּבעילוצ ךיז רע טָאה .רהָאי ןהעציירד ןַאטלוס ןעשיקרעט ם'ייּב

 ,ם"ּבמר רעייֵַא .קרעט ַא ןעוועג רהֶאי ןהעציירד .ט'דמש"ענ םעד

 -- 1 ןעגָאז טנייה רהיא טעוו סָאװ --- "םיכובנ-הרומ , רעיא

 !ןעוועג טינ ייּברעד זיא יניּפ רעטעפ רעד סָאװ ,קילנ ַא

 יניּפ רעטעפ רעד ןעוו ,רעגײטשַא ,ןעוועג טלָאװ סָאװ ,העוו-העוו

 ...? ייּברעד טציז

 רעטָאפ ס'מולש ,םינּפַא ,ךיז טָאה ןַאמ-הרבח םעד טָא רַאפ

 ךיז ,םינּפַא ,םהיא טימ ןוא ןעצכעּביירש ס'נהוז ןייז טימ טמהירַאּב

 טכַאמ ױזַא יו ,דניק ן'טימ ןעמ טוהט סָאװ ,ןעטלַאהעג הצע ןייַא

 יד ףיוא ןעמוקעגנָא זיא םולש ?"ןעשטנעמ , ַא רַאפ םהיא ןעמ

 : ןעדלָאנרַא ןופ דער עגיזָאד

 טמענ .לחומ ךייא ךיא ןיּב ענייז ןעצכעיירעּביירש יד ---

 ןענעז ןעצכעיירעּביירש עכלעזַא .טסימ ן'פיוא סױרַא ייז טפראוו

 טליוו רהיא בוא ,םענייפק םעד ןוא .רעיּפַאּפ סָאד הטרעוו טינ
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 ! טייוו-טייוו ּפָא-טכליה רעטכעלעג רעגיטפיג רעמרַאש ןייז ןוא --- | ךילרהע רעסעּב טייז ,טייקמורפ רעיא לחומ ךייַא זיא ןעמ ? טייקמורפ רימ גיוט סָאװ --- ןייז ןעמ ףרַאד ךילרהע , ."רעקיטַאנַאפ, יד ןופ 9 ַא טכַאמ ,םידיסח יד ןֹופ םָאטכַאל ! וחישמ עו 'ה לע טדער !לעּבעװש ןוא ךעּפ ! רעסעמלָאג ַא יו ףֹרֵאׁש -- עלעגניצ ַא ןוא ,עלעקעטש ןיד ַא ,עלעקער ץרוק ַא .תואּפ ןייק ןופ ןמיס ןייק ,ןעריושעג -רעטנוא טוג אקוד ןוא ,עלעדרעּב לעג ַא ,ןעסָאנעגסױא לָאטש ןופ יו ,רעטסעפ ַא רָאנ ,רעקנירַאד ַא ,רעסיורג ןייק טשינ .ןױש'רַאּפ -ענעמונעגנייַא ןייא ,רעשיטַאּפמיס א רהעז .ןעלעפעג םהיא זיא ךלָאנרַא רעד .ןעדלָאנרַא ןופ ּפָארַא טינ גיוא ןייק טזָאל רע ןוא ,,,1 ?ןינַאילוועיק, ןיא טביירש עמ זַא ,טנעה יד ןעקצַאּפ ךיז ןעמ ףרַאד סָאװ וצ 3 טנעה יד ןעקצַאּפ טינ ךיז פיו רע רָאנ ,"ןינַאיל
 יקַאט .לעּפתנ טינ ךיוא רע זיא ןיניּפ רעטעפ ם'נופ ,פשמל .םענייק ןופ טינ ,ךייא ןופ טינ דלָאנרַא רעּבָא טלאה ?ןעשטנעמ ַאזא ןופ טינ ןעמ טלַאה יוזַא יו ,ןיילא רהיא ןיוש טגָאז ,ונ !טלעג ףיוא טייּפש ,םיריבג יד ןופ סיוא ךיז טכאל רע ,רקיע רעד ןוא ,ןעגיוא יד ןיא ךיילג ןוא ,תמא םענייר םעד ןעמעלַא טגאז ,טינ ארומ ןייק םענייק רַאפ טָאה סָאװ ,שטנעמ 8 !רע כילרהע רענענושמס ַא ,טרָאטש ןיא םש ַא טָאה טייקכילרחע ןייז .טייסכילרהע ןייז רעּביא ,ןעדלָאנרַא ןופ ךיוא יניּפ רעטעפ רעד ןפיפא טלַאה ןעגעווטסעד ןופ ..,,1 1 טזיּב וד יו ,עשר ַאזַא דרע יד ךיז ףיוא טגָארט יו, ; ןייז ףרַאד ,םינּפַא ,ןופרעד טשּפ רעד " | ךלָאנרַא ,דלָאנרא ,יוא { ךלָאנרַא , : טגָאז ןוא רעטכעלעג רַאפ ךיז רע טעשטַאק .ט'נשרד סעקרָאװדיּפ יד ןופ דלָאנרַא יו ,טרעה ןוא ייברעד ךיוא טציז יניּפ רעמעפ רעד זַא ,לָאמא ךיז טכַאמ .סוירַאטָאנ א ןייז טעװ רע ,טסייה סָאד ,סוירַאטָאנ 8 ןיא ןוא דלָאנרַא טסייה רע םורָאװ ,גנידסלַא געמ סעקרָאװדיּפ יד ןופ ךלָאנרַא .געמ רע זַא ,םינּפַא ? ןעגָאז וצ סעכלעזַא ןוא ןעדער וצ יױזַא דיא ַא ןייא ךיז טלעטש ױזַא יו ,םולש ךיז טרעדנואוו
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 םהיא רַאפ ךיז ןעטלַאהַאּבסיוא .תומהדךַאלמ ן'רַאפ יו ,ןעּפ ןייז

 םינ רענייק טגָאמרַאפ --- םהיא ןעפיוקרעטנוא ןוא ,ךילנעממוא זיא

 טנעלפ ױזַא --- { ןעלעיּפשרעד ךיז ןעלעוו ייז; .טלעג לעיפ ױזַא

 רָאנ דלָאנרַא ןיימ זָאל --- .עלעכיימש א טימ ןענָאז ןמלק-ןימינּב

 רועיק, ןיא ייז רע טּביײרשַאּב ױזַא ,טנעה יד ןעקצַאּפ ךיז ןעלעוו

 םינ םענייא רעּביא טינ טזָאל ,ןעמעלַא םיפ זיּב ּפָאק ןופ "ןינַאיל

 .../ 4 ןעדלָאנרַא ןיימ טימ ךיז טלעיּפש רהיא ! םענעּבירשאב ןייק

 -- ,שיטסירעטקַארַאכ רהעז ןוא --- סָאד זיא ץלַא ןופ רענעש

 יד ףיוא ןמלק-ןימינּב רעדורּב ןייז טימ ןעסעזעג זיא דלָאנרַא סָאװ

 -סיוא טינ ,ע'זנורּב םינשו םימי ךַאד ןייא רעטנוא סעקרָאװדיפ

 ןעּבָאה ןערעדנַא ן'רַאפ רענייא רָאנ ,ךיז ןעשיווצ טרָאװ א טדערעג

 ךןימינּב ןיימ, ..."רלָאנרַא ןיימ , ! ןעריינש רעגניפ יד טזָאלעג ךיז ייז

 םָאה ,טדָאטש ןיא טינ ,סעקרָאװריּפ יד ףיוא טינ ,רענייק ..."ןמלק

 -סיוא טרעהעג רעדָא ,םענייאניא ןהעג רעדירּב עדייּב לָאמַא ןעהעזעג

 דלָאנרַא .ןעסעזעג טינ שיט ןייא ייּב וליפא .,טרָאװ א ייז ןעדער

 לֹופ ,לע'רדח ןייז בוטש ןיא ןע'נמלק-ןימינּב ייּב טאהעג ךיז טָאה

 ץנַאג ךיז טּבעלעג ןוא ,ילעטס רעד זיּב רעכיּב ןוא םירפס טימ

 םִא שטנעמ רענדָאמ א ! רעדירּב ענדָאמ .שורּפ ןימ א -- ןייֵלַא

 רעהעגניירַא עטּפָא יד ןופ ןעוועג סָאד זיא רעד ןוא ! דלָאנרַא רעד

 םינ ןעוועג רעּבֶא זיא ןהעגניירַא ןייז .ןעשטיװָאניּבַאר םוחנ וצ

 "נײרַא זיא רע .,םיליּכשמ ענירעּביא יד ןופ ןהעגניירַא סָאד יו

 םימ רעדָא רָאנ ,םילטּב םירבד ןעדער ,ןעלּפַאלּפ טָאלג טינ ןעמוקעג

 ַא םימ רעדָא ,ןעהעזעג טינ ךָאנ סָאד טָאה רענייק סָאװ ,ךוּב א

 וצ ןוא טדָאטש רעד וצ הנעט א טימ רעדָא ,"ןינַאילוװעיק , טאב

 רהעמ טאהעג םהיא רַאפ טָאה םולש ,רערהיפלעדער ערהיא

 ןופ ןעטָארטעגּפָא טינ זיא רע .ערעדנַא עלַא רַאפ יװ ,טקעּפסער

 ,ךיז טרעהעגנייַא ןוא ןיירַא ?יומ ןיא ךיילנ םהיא טקוקעג ,םהיא

 ,דלָאנרַא רעד זיא סָאד טא .טדער סעקרָאװדיּפ יד ןופ דלָאנרַא יו

 ַא ןייז טעװ ןוא "טנעמַאזקע, םעד ןעבעגּפ א טעװ סָאװ

 "וועיק , ןיא טּביירש סָאװ ,דלָאנרַא רעד זיא סָאד טֶא ? סוירַאטָאנ
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 ..) ןעדלָאנרַא ןיימ טימ ךיז טלעיּפש רהיא .ןעדער וצ סָאװ ָאטינ ראג ןיא'ס ,סוירַאטָאנ ןייז סיוועג טעװ רע ןוא --- ןמלק-ןימינּב טגאז ױזַא --- ,ןעּבענּפָא סיוועג טעװ רע; ? ןעּבעגּפָא טינ רע לָאז סאו רַאמ ךָאנ .?טנעמַאזקע, םעד ןעּבעגּפָא טינ טעוװ רע ןעדייס .סוירַאטַאג א רלַאּב רע טרעוװ יױזַא ,"טנעמאזקע , ןעּבעגּפָא רָאנ ףרַאד רע ,ננַאל ןופ ןיוש טרעידוטש רע ,סוירַאטָאנ ףיוא טרעידוטש רע םורָאװ סויראטָאנ א ןייז טעוו רע רָאנ ,סוירַאטָאנ ןייק טשינ ?ייוו -רעד ךָאנ זיא רע ,טסייה סָאד ?נוא ייּב ןעסוירַאטַאנ עשידיא ןעהעזעג ךס ַא סיּפע טָאה רהיא ! טייהנעטלעז א יאדוא ןיוש ךָאד ןיא סָאד - סוירַאטָאנ א דו א ַא .סוירַאטַאנ א רע ןיא ,טעד ץוח ש .טייהנעטלעז ַא טָאלג ךָאד זיא בייוו ַא ןהֶא דיא ַא  ,בייוו 6 ןחֶא -- וַאסדיוװ-יאס רָאנ ,שורג א רשפא ןוא ,ןמלַא ןייַא רעדָא ,רֹוחּב רעטרחַאיאּב ַא ,סנעטשרע .טרָאטש ןיא דלעה ןימ א ןעוועג זיא "סעקרָאוװדיּפ יד ןופ ךלָאנרַא , .ןעדלָאנרַא ןופ טרערעג ןעּבָאה עלַא -- ןמלק-ןימינּב רעדורּב רעד רָאנ טשינ
 רַאפ ןוא ליומ ןייז רַאפ ,ןעדלָאנרש רַאפ ןערעטיצ עלַא ןַא ,ךָאנ רע טגָאז ,ןעגָאז עלַא טרעה רע  ?"ןינאילוװעיק , רעד ןעוועג ןיא רעוו ,סנעטייווצ ןוא ָ ארומ ייז ןעבָאה סאו ,סנעטשרע ,םולש טינ טחעטשרשאפ ."ןינאילוועיק,, ןיא ןעביירשאּב טינ יז לָאז רע ,םהיא רַאפ ארומ ןעּבָאה ,ןעטסירּכ יַאס ,ןעדיא יאס ,טדָאטש עצנַאג יד זַא ןוא ,ןעטעזַאג יד ןיא טביירש רע זַא ,ןעמ טגָאז סעקרָאװ -דיּפ יד ןופ ןעדלָאנרַא ףיוא ,פשמל .טינ סָאד -- זיא סָאד סָאװ ןחעטשרַאפ לָאז עמ רָאנ ,ךָאנ ייז טדער עמ ןוא ייז ןופ טרעה עמ סָאװ ,ןעכַאז יד ןופ ןענעז סָאד -- 4 ?טנעמַאזקע, ּפִא סָאד ןעמ טיג יוזַא יוו ןוא ,ןעּבעגּפָא רע ףרַאד ןעמעֹוו ןוא ,ןעּבענּפָא רע ףרַאד ס ָאוו .םינ ןיוש רע טסייוו סָאד --?טנעמַאזקע ןעּבעגּפָא; טסייה סָאװ רָאנ .סוירַאטַאנ רעד ווָאװַאנ ,וָאװָאנ טסייה ןוא יו א רע זיא ,סוירַאטַאנ 8 ווַאלסַאיערעּפ ןיא ןַאהרַאפ ,ךיוא םולש ןוא ,עלַא ןעסייוו סָאד -- ןיא סויראטַאנ ַא סאו



 שש( שב דירָאו ם'נופ

 טינ ,טסייה סָאד .ךעלדיימ ןוא ךעלגנוי גָאטייּב תּבש ןערעיצַאּפש

 ןוא רעדנוזַאּב ךעלגנוי --- םענייאניא ךעלדיימ טימ ךעלגנוי הלילח

 ךיז טנעגעגַאּב עמ ןַא ,אלימּב ןיוש זיא'ס רָאנ ,רעדנוזַאּב ךעלדיימ

 ַא ןעמ טּפַאח ,ּפֶא ךיז ןעמ טלעטש ,גידנעהעג קירּב רעד רעּביא

 ךיז ןעמ טוהט לָאמַא .טרָאװ ַא טימ ךרוד ךיז ןעמ טפרַאוװ ,קוק

 ,ןעגיוּבנעלע ן'טימ ערעדנַא סָאד סנייא ןָא-רהיר ַא ,ךיוא רַאש ַא

 ךעלצרעה עגנוי ,ךילטיור ןערעוו ?עדיימ ן'טימ רוחּב רעד ןוא

 "דיּפ , יד ףיוא ךיז ןענענעגַאּב ױזַא לָאמ עכילטע ןופ ...ןעּפָאלק

 טימ תודוסידוסּב ןעּביירשרעּביא ךיז ןָא ןעמ טּביוה ?סעקרָאװ

 סָאװ טימ .ןַאמָאר ַא לָאמַא סיוא ךיז טקיּפ סע ןוא ,ךעלעווירּב

 -עלעג ַא ןעּבָאה רימ ןעלעוו סָאד --- ךיז טגידנע ןאמָאר אזַא טָא

 ןעדלָאנרַא, ייּב ךָאנ רימ ןעטלַאה ?ייוורעד .רעטייוו ןעהעז טייהנעג

 סָאד ךיז ריס ןעליוו םהיא טימ טָא ןוא ,?סעקרָאװדיּפ יד ןופ

 .ןענעקַאּב

 שטיװָאניּבַאר םוחנ טָאה ,?סעקרָאװדיּפ , יד ףיוא ,טרָאד

 -ןימינּב, ןעמָאנ ן'טימ טניירפ ןעטוג א ןוא ןעטנַאקַאּב ַא טאהעג

 -ןימינּב טָאה ,גנַאל ץנַאנ ןיוש ,לָאמַא .?םעקרָאװדיּפ יד ןופ ןמלק

 םוחנ טימ תופּתושּב האובּת טלעדנַאהעג סעקרָאװדיּפ יד ןופ ןמלק

 ןייק סענילרעּב ןוא סעקרַאּב ?טעזורגעג, םענייאניא ,שטיװָאניּבַאר

 לעסיּב ַא רע זיא טייצ עטצעל יד .גיצנַאד ןייק ןוא גרעּבסגינעק

 טרַאה ןעגנַאגעג ,ןיילק טלעדנַאהעג ,ץנַאלג םעד ןעריואוועגנָא ,ּפָארַא

 םיפּתוש ענעזעוועג יד ןופ טפַאשטניירפטונ יד רָאנ .טנעוו יד ייּב

 -עגניירַא טפָא זיא רע ,לָאמַא סָאװ ,עּבלעז יד ןעּבילּברַאפ זיא

 ,ךילטנעגייא ,טָאה טסעומשעג .ןעסעומש ןוא ןעציז לעסיּב ַא ןעמוק

 -- ןעטסניימ םוצ .ןעדער טָאהעג בעיל טָאה רע ,ןמלק-ןימינּב

 ןיימ} .דלָאנרַא רעדורּב ןערעגנוי ןייז ןופ תוישעמ ןעלהעצרעד

 ? דלָאנרַא ןיימ יו ,שטנעמּפָאק ַאזַא ךָאנ רהיא טָאה ואוו } דלָאנרַא

 ןיימ יו ,ןַאמ ןעכילרהע ַאזַא ?דלָאנרַא ןיימ יוװ ,רענעק אזַא

 ! ןיא סָאד דלָאנרַא ןייֵא רַאפ סָאװ ,רהיא טסייוו סָאװ / ? דלָאנרַא

 .רעטייוו ױזַא ןוא ..,,7! דלָאנרַא ןייַא לָאמ ןייא ןיוש



49 

 סעקרָאװריּפ יד ןופ ךלָאנרַא

 --- .ם"במר ן'פיוא טנַאז רעּפערד סָאװ -- .ערנעגעל ַא םירצמ-תַאיצי --- ,סרוקיּפַא ןיֵא דלַאגרַא -- .וַאלסַאיערעּפ ןופ טדאטשראפ יד
 .עיזָאנמיג ןוא ?ושירעניבַאר

 -לעפַאב רהיא סָאװ ,"עקרָאּבָאלפ , רהיא ,טדָאטשרַאפ רהיא ךיז טָאה "ַאטרעשט , רעטשטנעּבעג רעד ןופ טדָאטש עדעי טעמּכ
 ןענָארט ,טּבערגרַאפ פעסיּב ַא ,ןעדיא-טדָאטש יד יװ ,גיפיפ ױזַא טינ ןענעז ,שיפרָאד רהעמ סיוא-ןעהעז יז ,ןעדיא ּפיט רעדנַא ןיַא ,טדָאטש ןיא סָאװ ,ןעדיא יד טינ ןענעז ,טרָאד ןעציז סָאװ ,ןעדיא יד ןוא ,ןעדיא ןופ רעדייא םייוג ןופ רחעמ טהעטשַאּב גנורעק
 ןעגָאז "גונעג , טָאטשנָא ,ץפעּפ טימ ןעקעמש ,לעוויטש עסיורג
 ךָאנ רעדָא ,ןעש"יר ייווצ יו ,טרַאה סיױרַא ייז ןעדער ש"יר יד ןוא !ַאה -ָאה :ץמק א טימ ןוא ךיוה ייז ןעכַאל ןעכַאל .?"ידָאה,, ייז
 ןעפוררעג ְךייַא טָאה יכדררמ ררעטעפ ררעד !יברר, :רהעמ
 .., תיררב ן'פיוא

 ןימ ַאזַא ךיז טניפעג ווַאלסַאיערעּפ ןופ טנעגעג רעד ןיא
 -פיה ַא טימ טדָאטש רעד ןופ טלײטעגּפָא ןיא סָאװ ,עקדָאבאלס
 פעטרע ןייַא זיא סָאד ."סעקרָאװדיּפ יד, : שידיא ףיוא ןעמָאנ ןץטימ סע ךיז טפור ןעפור ןוא ,לעכייט ַא טימ ןוא קירּב רענרעצ
 ןיחַא .ערעפסָאמטַא רעדנַא ןייֵא טימ ,ןעהעזסיוא רעדנַא ןייַא טימ
 ןעהעג ןיחַא .זָארג טסּכַאװ טרָאד ,רעדעס ָאד ןענעז ןעטרָאד ?ייוו ,טפול עשירפ ןעּפַאח ,טייצ טָאה עמ זַא ,לָאמא ךרוד ךיז ןעמ טהעגנ
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 דורָאי ם'נוצ
28 

 רעד ןוא ,ןעסּכַאװעג םהיא זיא ץרַאה סָאד ןוא ,טלעּפַאצעג םהיא

 טרעטעלק סָאװ ,םענייא ייּב יו ,טהערדעג םהיא ךיז טָאה ּפָאק

 םהיא םורַא ןעהעטש ןעשטנעמ ןוא ,רעטייל ןעכיוה ץנַאג א ףיוא

 ןוא ץיה רעטנוא םהיא ןעּבענ ןוא ,טוג טרעטעלק רע יו ,ןעהעז ןוא

 ןעּביױל ןעשטנעמ עכלעזא ,טייקגיניילק א .שזַארוק םהיא ןעכַאמ

 ןופ סָאוו ,טינ טסייוו עמ , זא ,ןעגָאז ,םהיא

 -- עטַאט רעד ןא ..."!ןייז ?ָאמא ןָאק םהיא

 !לעמיה ןעטעּבעיז ן'פיוא ןעוװעג זיא רענעי .טינ ןעמ טסעומש

 .ץרַאה קיטש ַא ןעסירעגסיוא טָאה ןענעווטסעד ןופ ץפיז רעדעי

 עמ זַא ,ןײלַא סייוו ךיא, :ןעגָאז טפרַאדַאּב טָאה ןעצפיז סָאד

 ; ןייז לָאמַא ןָאק קינ'ומש-חמי םעד ןופ סָאװ ,ןעסיוו טינ רָאג ןָאק

 טימ ןעמ טוהט סָאװ ,רעדניק עשידיא ,הצע ןייֵא רימ טינ רָאנ

 ,הּברדַא ??ןעשטנעמ , ַא רַאפ םהיא ןעמ טכַאמ ױזַא יו 4? םהיא

 .4/? הצע ןייֵא סיּפע טינ

 ןעּבעגעג םהיא טָאה סָאװ ,רענייא ןענופעג ךיז טָאה סע ןוא

 ןוא -- הצע עטכער ַא רָאנ ,עלַאקידַאר ַא ,עמראש ַא ,הצע ןייַא

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד .טנלָאפעג עטַאט רעד טָאה םהיא

 ,?רלָאנרַא , ןעמָאנ ן'טימ ןעטנעגילעטניא רעװַאלסַאיערעּפ עטסערג

 -ױזַא יד ןופ ,טדָאטש רעד רעטניה ןופ ףָאזָאליפ ַא ןאמרעגנוי ַא

 רעדנוזאב א רימ ןעקנעש םהיא .?סעקרָאװדיּפ , ענעפורעג

 ,לעטיּפַאק



9 
 בולע-םולש

 ןעמ טָאה דוסּב ...ג קנערק עטּפעלשרַאפ ַא ,ץל א ,ןערּב א ןוא
 -רַאפ : ?טּפַאחעג, לעסיּב ַא ןיא רע זַא ,טסעומשעגרעטנוא וליפא
 ןוא -- הבקנ ַא רַאפ רעּגיא טינ ךיז טקערש ,תּבש םיא לעביט -ןָאנ סָאד טגָארט ,םיתינעּת ןופ טינ טלַאה ,ןענווַאד סָאד טשטיינק
 | /,גינעווסיוא ארמנ טָאלּב טנעזיוט יד ןעגעקַא ?טּב ןעוועג גנידסלַא רעֹּבֶא זיא סָאד ,לשמל ,ּבוטש ןיא ונימ רעטעפ ם'ייּב ,ןעכרָאה טנָאקעג ןעמ םָאה ןעכַאז עכלעזא ךָאנ

 ,יולע ַא ןעוועג ךיוא זיא ,וָאדינַאמ ,םעדייא רעטייווצ רעד
 ןייק טשינ ןוא ץ? ןייק טשינ ןיוש רָאנ ,ןרּבד-לעּב רענעש ַא ןוא שרוק-ןושל-לעב א ןוא קודקד-לעּב ַא ןוא ך"נּת-לעּב ַא ךיוא ןוא - .ס00 ןייק טינ --- 1,000 -- גינעווסיוא ארמג טָאלב טנעזיוט ךיוא
 לעסיּב א ןיוש ,הּברדַא ,ֿפעסָאי-רעזייל יוװ ,קנערק עטּפעלשרַאפ
 סָאװ ,גנידסלַא .חמ רעטהערדרַאפ ,רעפעיט ַא ֹוצ ,ןרקח ַא וצ
 -- ןשקע קיטש ַא .רױּפַאק טקנוּפ ןיא ,ןענָאז טינ טלָאז רהיא
 | | ! ?קַאוטיל, 8

 טזָאלעגכרוד טינ טָאה שטיווָאניּבַאר םוחנ זַא ,ךיז טהעטשרַאפ
 סמעדייא ענעטָארעג עניזָאד יד ןַא ,טייהנעגעלעג ערעייט ַאזַא
 עמ ןוא ,קינ'ומש-חמי ַא יקַאט זיא קינ'ומש-חמי רעד זַא ,ןענופעג ןעּבָאה סמעדייא עדייּב .שדוק-ןושל טּביירש םולש קינ'ומש-חמי רעד יו ,ןעהעז ןוא ך"נּת-לעּב םעניילק ןייז ןערעהראפ ןעלָאז
 םהיא רַאפ ןעהעז ףרַאד עמ .דובאל ןהענ ןעזָאל טינ םהיא רָאט
 -עג ןיא סָאװ ,ץאנייש רעד רעדָא ,סינ'ומש-חמי רעד ןֹוא ..,ןייז לָאמַא ןָאק ( "ץא, רעד ףיוא שטעווק ַא ) "ץשנייש, םעד ןופ סָאװ ,ןעסיוו טינ ראג ןָאק עמ ןַא ,גנַאל ןיוש טגָאז רע זַא ,טעקמָאּבענוצ ךיוא טָאה ,טיילעגנוי םורַא ךיז טּבייר סָאװ ,ןעלירּב עצרַאוװש וד טימ רָאטקעלַאק רעד ןוא ...?ןייז לָאמַא ןָאק קינ'ומש-חמי םעד ןופ סָאװ ,רהיא טרעה ,ןעסיוו טינ רָאנ ןָאק עמ , זַא ,טגָאז -עג ,ןיירַא גָאט ןיא טּבױלעגּפָא םהיא ייז ןעּבָאה ןערעדנא ן'ראפ רענייא ,"ןעשטנעמ , א רַאפ דניק סָאד ןעכַאמ ,"תילכּת, ַא סיּפע
 טָאה המשנ יד ןוא ,טרעהעג גנידסלַא סָאד טָאה ,ייּברעד ןענַאטש
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 יז טָאה עמ זא ןוא .טליוו רהיא סָאװ ןוא טסעק ןוא תונתמ

 רָאח , ןעגנַאגעג שממ ,טרָאטש יד ןעגנופקעג טָאה ,טכַארּבענּפָארַא

 םויה רע ןעגיל סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענעז תונותח !"םָארָאד

 עמ .ןערָאװעג ןעסעגרַאפ טינ טייצ עגנַאל ַא ןענעז ןוא םעט ןיא

 םדָאטש רעד רעסיוא ןוא טדָאטש ןיא םעדכָאנ ייז ןופ טדערעג טָאה

 .הביבס רעצנַאג רעד ןיא םורַא ןוא םורַא טדעטש ערעדנַא ןיא ןוא

 ּביוא ..,! טסָאקעגּפָא ןעּבָאה תונותח ייווצ יד סָאװ ,טייקגיניילק ַא

 8 ךיז זיא סָאד -- טינ רערָא ,ךילקילנ ןעוועג ןענעז רעטבעט יד

 ענייא טָאה ,טסואווַאּב זיא זנוא לעיפיוו ףיוא .,ךאז ערעדנוזַאּב

 םָאה יז זַא ,םערכָאנרעד ןיוש ןַאמ רהיא טימ טג'עג ךיז ייז ןֹופ

 זיא יז ןוא --- ,ךעלרעדניק עכילטע --- הנּתמ ַא םהיא ןופ טָאהעג

 ,זיא רערהיא ןַאמ רעד -- ערעדנַא יד ...עקירעמַא ןייק קעווא

 -ניא ןעכאז עדייּב רעדָא ,ןכדש ַא רעדָא ,דמלמ ַא רעדָא ,ךיז טכַאד

 ןיֵא ןיא רע זַא רָאנ ,ןעגָאז וצ רעווש זיא רעכיז רַאפ ,םענייא

 .םציא ןופ טשינ רעּבֶא ןעדער רימ .סיוועג זיא סָאד --- ןַאמערָא

 ןופ ןעדער רימ ,לָאמַא ןעוועג זיא סָאװ ,םעד ןופ ןעדער רימ

 ןוא רעווש יד ,רעטומ ןוא רעטָאפ יד ןענעז טלָאמעדר !טלָאמעד

 ענייא !לעמיה ןעטעּבעיז ן'פיוא ןעװעג ,סע טסייה ,רעגעיווש

 יד םימ טמהירַאּב סרעגעיווש יד ךיז ןעּבַָאה רערעדנַא רעד רַאפ

 ךיז טָאה ענייא .טלעדנַאהעגנייַא ןעּבָאה ייז סָאװ ,?תואיצמ ,,

 לע'תכורּפ ַא טכַארּבעג טָאה יז זַא ,רעּבייוו יד רַאפ טדערעגסיױרַא

 ,רעפרַאש ךָאנ טקירדעגסיוא ךיז ערעדנַא יד טָאה .ןיירַא ?הוש ןיא

 ןיירַא לע'שדוקדןורָא ןיא על'הרוּת-רפס ַא טכַארּבעגנירַא טָאה יז זַא

 שדוק-ןורָא רעד ןיוש זיא על'הרוּת-רפס ן'טימ לע'תכורּפ ן'ּבעילוצ )

 .( ...??לע'שרוקדןורָא , ןייַא ןערָאװעג רהיא ייּב

 םַאהעג ןעּבָאה ייז .טגעמעג ייז ןעּבָאה ךיז ןעמהירַאּב ןוא

 ,קישטנַאמרעננוי א : יולע ַא ןעוועג זיא לעסָאי-רעזייפ ,סָאװ טימ

 טַאלּב טנעזיוט --- טסעומשעג ןעמ םָאה ױזַא --- טנעקעג טָאה סָאװ

 ןעמ טסעומש ך"נּת ןופ 1099 ןייק טינ --- 1000 ;הּפילעּב ארמנ

 ,הּבר אבתּכ ַא ןוא ,ץילמ-לעּב א ןוא ,שרוק-ןושלילעּב ַא טנייה .טינ
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 רעדָא ,טלַא ןערעוו ןָא-טּביױה סָאװ ,הרוחס ןימ רעדעי יו ,גידעכָאוװ
 רעד ןוא --- רהְאי ייווצ ,רהָאי ַא ,עדָאמ רעד ןופ סיורַא-טהעג
 א טרעוו ,ץנירּפ רעגיטכענ רעד ,עקצַאצ יד ,םעדייא רענעזעוועג
 ןעטישסיוא ןָא םהיא ךיז טּבױה סע ,ןעדיא עלַא טימ ךיילג דיא
 ףיוא ןענָארט וצ ןָא-טּביױה רע יװ ,ןעהעז וצ זיא'ס ןוא ,?עדרעּב ַא
 רעד יױזַא יו ,ןעקוק ֹוצ תונמחר ַא .הסנרּפ ןופ לוע םעד ךיז
 ,ךיז טכַאד ,זיא סָאװ ,ץנירּפ רעגיטכענ רעד ,םעדייא רענעזעוועג
 חרזמ ןיא שרדמ-תיּב ןיא ןענַאטשעג תּבש ןענָאטכַארַאפ טשרע
 ןָאנעּבױא םעד הליחמ ןעטָארטעגּפָא טָאה ,גנולעטשסיוא רעד ףיוא
 ףיוא טקוק רע ןוא ,ץנירּפ םעיינ ַא ,עקצַאצ ַא םעדייא םעיינ ַא
 טשרע ןיא סָאװ ,לעּבייװ גנוי ןייז ןוא ,אנקמ םהיא זיא ןוא םהיא
 . רעּביײװ עֶלַא טימ ךיז טּפוטש ,ןיגינעק ַא ןעוועג גנַאל טינ ָאד טָא
 ? רע ןיא ואו, :לערעטסנעפ םוצ ,ןיהַא םישנ-תרזע ןופ ךיילנ
 ןעטלָאװ רימ .טלעוו רעד ףיוא גנידסלַא ןיא ױזַא טָא ..."? ואוו
 סע א ,אּב רֹודו ךלוה רֹוד :ןעגאז טפרַאדַאב ָאד
 -םנעּבעל ןיא לעסיּב ַא ךיז ןעזָאלוצנײרַא רשוי .ַא ןעוועג טלָאװ
 ןעהענ ,סמעדייא ענעטָארעג יד ייּב ןעטלַאה רימ רָאנ ,עיפָאזָאליפ
 | - ,געװ רעזנוא רעּבירעד רימ

 ןעמ ןָאק ,ןעוועג ןענעז סמעדייא ענעטָארעג עכלעזַא ייווצ
 רעּבירעד ןענעז ייז ןוא ,סמעדייא ?לּכ ם'נופ םַאנסיוא ןייֵא ,ןעגָאז
 ץנַאלג ןעצנַאג ן'טימ ווַאלסַאיערעּפ טדָאטש רעד ןיא ןעּבילּברַאפ
 -ַאילּבענּפָא טינ ,הנותח רעייז ךָאנ םייצ רעגנַאל-רעננַאל ַא ףיוא
 ןופ ךיג ױזַא סױרַא טינ ןוא ,סמעדייא ערעדנַא עלַא יו ,טעוועק
 ---רערעדנַא רעד ,לעסָאי-רעזייל ןעסייהעג טָאה רענייא .עדָאמ רעד
 ךיגנ א ןוסרָאק ןופ טכַארּבעגּפָארא טָאה ןעטשרע םעד .ווָאדינַאמ
 ענעש נירעּביא ןייק טינ טַאהעג םָאה סָאװ ,רעלדנעה-רעדעל ַא
 ןערעדנַא םעד .ןעלהַאצַאּב טכער טנָאקעג רעּבֶא טָאה ןוא רעטכָאט
 ,טנַארעװיל א דיננ ַא ץיגרע אטיל רעד ןופ ןעבירשעגסיוא טָאה
 ; ןעכַאז עדייּב ןעּבענעג םהיא ,"ַאנזַאק , ןיא דרעפ וצ-טלעטש סָאװ
 ץוח א ,ןדנ ךילשּביה יא ,קיטש עטגוזעג ַא ,רעטכָאט ענעש ַא יא
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 ןופ םעדייא ןייַא טכַארּבעגּפָארַא טָאה רעטכָאט רענעש רהיא

 ףיוא ןעקוקנָא םהיא טנעמענ טָאה עמ סָאװ ,ןױשרַאּפ ַא ,ןיטָאנַאי

 ,ןדמל רעסיורג ןייק טינ ןוא םכח רענירעּביא ןייק טינ ! ןעטעליּב

 טרהיפעג טָאה עמ זַא ,חנותח רעד ךָאנ תּבש ! ןיױשרַאּפ ַא רַאפרעד

 רעּביײװ ןוא ןעדיא ןעּבָאה ,?הוש ןופ ןוא להוש ןיא לערָאּפ סָאד

 טרעדנואווַאּב ןוא ךיז טקוקעגנייַא ,ֿפָאק ףיוא ּפָאק טּפוטשעג ךיז

 ךיוה אקוד ןוא ? רענעש ןיא ייווצ יד ןופ רע ,טצַאשעג ןוא

 ערעדנַא ,רענעש זיא יז זַא ,טגָאזעג ןעּבָאה ענינייא .ֿוק א ףיוא

 "יז, רעד טימ "רע, רעד ,רענעש זיא רע זַא ,ןעגנורדעג ןעּבָאה

 ןערָאװעג ןופרעד ןוא טלעטיורראפ ךיז ,טרעהעג עדייּב סָאד ןעּבָאה

 יז יּבַא ,טפראדעג טינ ןערעטלע יד ןעּבָאה רהעמ .רענעש ךָאנ

 םדָאטש יד ןוא ,ןעלעפעג זיא הרוחס רעייז ,ןעמונענסיוא ןעּבַאה

 ...1 טעטירַאלוּפָאּפ וצ ןעּבָאה ןעמ ףרַאד ךָאנ סָאװ .ייז ןופ טדער

 רַאפ ןעגָאלשעג ךיז טָאה עמ ןַא ,טכַאמעג ךיז טָאה לָאמטּפָא

 טימ ןעגָאלשעג ךיז ,הלילח ,טינ טנייט עמ ,טסייה סָאד .סמעדיוא

 טגעירקעג ךיז ןעּבָאה םינּתוחמ --- טסייה ןענָאלשעג .סנעקעטש

 סעט'תנּתוחמ .םעדייא ןערענעש ַא טָאה סע רעו ,טלעדיזעג ןוא

 לָאמַא ןעגנַאגרעד יקַאט זיא סע ןוא ,ןעגייפ טלעטשעג ךיז ןעּבָאה

 יג ַא ,"אידוס יאוװָארימ , רעד יקסווָאנַאמָאר ןוא ,ךיוא שטעפ וצ

 םרָאפ ...רסומ טגָאזעג ייז טָאה ,שידיא טהעטשרַאפ סָאװ ,ץורח א

 ןייֵא ןערהיפ ןופ גונעּת םעד ןהעטשרַאפ יונג ַא ןָאק יו !יונ א

 עיינ ענייז ןיא םהיא ןעצעזקעוװוַא ,ןירַא ?הוש ןיא תּבש םעדייא

 רעד ףיוא ,חרזמ ןיא ןָאנעּבױא ץנַאג סיפ ןיּב ּפָאק ןופ םידנּב

 ףיוא ןהעגפיורַא לָאז רע ןוא ,ריטפמ ןעּבענּפָא םהיא ,גנופעטשסיוא

 יד ןוא ,ןעקַאנק לָאז'ס זַא ,על'חרטפה ַא ןעגנילקּפָא ןוא המיּב רעד

 : ךעלרעטסנעפ יד ךרוד ןעּפוטש ךיז ןעלָאז םישנ-תרזע ןופ רעּבייוװ

 טינ לאמנייק יוג א טעװ סָאד ןייג .."?ואו ?רע זיא ֹואוו,

 ! טלעוו רעד ןיא םכח רעטסערג רעד ןייז געמ רע ,ןהעטשראפ

 ןעוועג לעקיטרַא רעגיזָאד רעד זיא רעּבָא סלייטנעטסרהעמ

 טרעװ ןוא ץנַאלג ַא טוהט ,טצונענּפָא ךינ טרעוו סָאװ ,ןימ אזַא
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 םמערייא ענעטָארעג יד
 טאלב טנעזיוט -- ,סמערייא עטַאװעקצַאצ -- וָאדינַאמ ןוא לעסַאי -רעזייל -- .ןעדיא יד רסומ טגָאז ,יוג ַא ,"ַאידוס יִאוַארימ, רעד

 .גינעווסיוא ארמג

 ,טדָאטש ןופ ץנעגילעטניא יד ,סעקצַאצ יד ,טיילעגנוי ענעדייז ע'תמא יד ,,סמעדייא ענעטַארעג , יד ןעוועג ןעשטיווָאניּבַאר םוחנ וצ סרעהעגניירַא עטּפָא ןענעז "?ךָאטקעלָאק , ן'כָאנ
 ,ןעגעמרַאפ ןייז ךָאנ ןוא הגשה ןייז ךָאנ ,ןָאסאפ ןייז ךָאנ ,טסוג ןייז ךָאנ רעדעי ,עקצאצ ַא פעמעדייא ןייַא ןעלױוּפ ןופ רעדָא אטיל רעד ןופ ןערהיפ וצ טכַארּבעג ךיז טָאה רעד ,ןדנ ןעּבעג טלָאװעג ןוא טנַאקעג טָאה סע רעֹּבֶא רעוו .ןעלהָאצ -ַאב וצ טינ טָאה סָאװ ,רעכלעזַא ןעדייס .םייה רעד ןיא ןָאהמעג ךודיש ַא טָאה סע רעוו ןעטלעז .דמערפ רעד ןופ ,סנעטסניימ ,הרוחס יד ןעמ טָאה ןעגױצַאּב .םעדייא ןעטכער א ןעגירק וצ יּבַא ,טלעג ןעטסָאק טזָאלעג ךיז ,טכַארּבעגסױא ףיורעד ךיז טָאה עמ סָאװ ,טרָאּפס ןימ ַא ןעוועג סָאד זיא םיּתּב-ילעּב עגיטרָאד יד ייּב .סמעדייא--- עדָאמ א טייצ רענעי ןיא ןעוועג זיא ווַאלסַאיערעּפ ןיא .סעדָאמ ערהיא טימ ןוא תֹוגׁשה ערהיא טימ טדָאטש עכילטיא
 רַאפ הנח עמהומ יד .עּבטמ תרוצ ןייק טסואוועג טינ טָאה סָאװ ,תוינהור ַא ,הרֹוּת"ןּב א ןַאמרעגנוי ַא ,ןעּבול ןופ ,טייוו ןופ טינ אקוד פעמעדייא ןייֵא טכַארּבעג ךיז טָאה יניּפ רעטעפ רעד ,פשמל

28 



 ךירַאי ם'נופ
97 

 טעּפירקס עס ,טרעהרעד טָאה עמַאמפיטש יד זיּב ..ץיּב ,ןעּבירש

 טליופעג טינ ךיז יז טָאה ,ךיז טכייפ סע ןַא ,ןעהעזרעד ןוא ,סיּפע

 ןוא ט'הבנג'עגרעטנוא ךיז ,עסיוורָאּב ַא טעּב ןופ ּפָארַא זיא ןוא

 ןעּביוהעגפיוא יז טָאה ,ןעּביירש ןוא ןעציז ןַאמ-חרבח םעד ןעהעזרעד

 ןייא ןיא טּפַאחעגּפױא ךיז טָאה ּבוטש עצנַאג יד זַא ,דלַאװג אזַא

 רעּבָא זיא דלַאװג רעצנַאג רעד ,טנערּב עס זַא ,טניימעג ,קערש

 זאנע .טנערּבעגסױא ןיא סָאװ ,ןיסָארעק ן'רעּביא רָאנ ןעוועג

 ! טָאג רעּבעיל ,רהיא טכלָאז ןענ'הפרש ןוא ןענערּב ,ןענערּב יז ןעלעוו

 -. !הפגמ ַא !הפרש ַא !ערילח ַא !הנושמ התימ א

 -תּב, ןַאמָאר ןעטגידנעעג-טינ םעד עטַאט רעד טָאה יאדוַא

 תבהא, ןעט'הבנג'עג ן'טימ םענייאניא ,ךיז ֹוצ ןעמונעגוצ "ןויצ

 ףיוא טרַאװעג ןיוש טָאה "ןויצ-תּב , רעד ןופ רּבחמ רעד ןוא ,"ןויצ

 טָאה עטַאט רעד זַא ,סיוא ךיז טזָאל ףוס םוצ .קסּפ ןעטכער א

 .רָאטקעלָאק םעד ,ןעטשרע םעלַא םוצ ,ןעזיוװַאּב ?ןויצ-תּב םעד

 בתּכ ם'ניא ןעקוקנָא טנַאקעג טינ רָאנ ךיז רָאטקעלָאק רעד טָאה

 םעד טקנעשעג טָאה רע ןוא ! הצילמ רעד ןיא ןוא ןושל ם'ניא ןוא

 ַא ןהעטש ןעּבילּבעג זיא'ס זַא ,קַאּב ןיא פינק ַאזַא ?סַאדנוק,

 .ןמיס רעיולּב

 סָאד ירּפ ַא רַאפ סָאװ ,םֹוחנ בר ,טינ רָאנ טסייוו רהיא --

 םעוו םהיא ןופ !טסייוו רהיא ביוא ,טָאג ךימ ףָארטש !זיא

 םעוו םהיא ןופ סָאװ ,ןעהעז רהיא טעװ טָא ! ןעסּבַאװסױא סיּפע

 ךיא םָאל ,רענייא ץַאגייש וד ,רעהַא רָאנ םוק ..,! ןעסּכַאװסיױא

 "מַטּפ עטיור ענייד ןיא ּפינק ןעטכער ַא ךָאנ שטָאח ןעקנעש ריד

 ! ןירַא ןעטימ ןוא טנערָאפ ןייד ןיא חור ַא ,סעקשעּפ
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 גיי ז טשוקעג ןוא יז טזלַאהעג ןוא יז ןעמונעגמורַא ,ךַארּפש םירישה-ריש ףיוא רהיא טימ טרערעג ןוא םולח ןיא יז ןעהעזעג ,ןע'גונמַא ןופ ךָאנ רהעמ טינ ּביוא ,ןע'נונמַא טימ ,ןַאמַאר ם'נופ דלעה םעד טימ ךיילג ןע'רמּת רעבכילטעג רענעש רעד ןיא טּבעילרַאֿפ ךילברעטש ךיז

 5 9 9 9 4 9 6 + 9 9 ג 3 9 2 ג 9

 ,.. ןעסע וצ טרעהעגפיוא טָאה רוחּב רעד סָאװ ,השעמ יד זיא סָאװ ,ןעשרָאפכָאנ ןוא ןעקוקכָאנ ןעמונעג ןוא טגָאזעג עמַאמפיטש יד טָאה ױזַא -- "! שרעדנַא טינ !דלַאװ ןיא רעּב ַא ט'רנּפ'ענ, :שינעטער א עמַאמפיטש רעד רַאפ ןעוועג זיא'ס סָאװ --- ,ןיטולחל יקַאט רעּבָא ,ןעסע םוצ טיטעּפַא םעד ןעריולרַאפ ,ניטהעווּפָאק ןעגיד'ארומ ַא טימ ,ןעטָאש א יװ ,ןעגנַאנעגמורש גָאט ןעצנַאג ַא םולש רעטּבעילרַאפ רעד זיא ןעגרָאמ ףיוא
 -עג ןוא ןעּבירשעג ןוא ,ךעל'תויתוא עניילק טימ ןעּבירשעג ןוא ּממָאל א ייּב ךיז טצעזעגקעווַא ,טכַאנ יד ךיוא וצרעד ןעצונסיוא טניימעג רע טָאה ןכל -- ,רהָאפנייַא ןיא ןעפלעה גָאט ןעּבלַאה ַא ןוא רדח ןיא ןהעג ןעמ ףרַאד גָאט ןעּבלַאה ַא -- ןעּביירש וצ טייצ ךס ןייק ןעוועג םינ זיא גָאטייב יו ױזַא ןוא ,תימלוש ןוא המלש רָאנ ,רמּת טינ ןוא ןונמַא טינ ןעסייהעג טינ ןעּבָאה ןעדלעה יד ןוא ,/ןויצ-תּב , רָאנ ,"ןויצ תבהא, טינ :ןעמָאנ רעדנַא ןייַא רעטנוא רָאנ ,ןאלּפ ןעצנַאג ץטימ ןוא ליטס ן'טימ ןוא ןושל ן'טימ ,טירט-סיפ ןוּפַאמ ןעגנַאגעגכַאנ . ,ןַאמָאר .םענעגייא ןייַא - ?ןויצ תבהא , ס'וּפַאמ ןופ טינש ן'םיוא ןַאמָאר ַא ןעּביירש --- טייּברַא רעד זצ טצעזעגקעווַא ךיז טָאה ןוא ,ןעטייז עדייּב ןופ ךעלטעלּב עלַא טעריוועצ ,לעכיב ַא ןיא רעיּפַאּפ סָאד טהיונעגפיונוצ ,רעיּפַאּפ ףיוא .ןעּבעגעגסױא םולש טָאה סנעשָארג יד טָא .גנַאג א ןעגלָאפ רַאפ סנעשָארג עבילטע לָאמטּפֶא םהיא ןעלַאפעגניירַא ןענעז ,ךהָאפנייַא ןיא ייז ייּב טלעטשעגּפָא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,םיחרוא יד ןופ ,ףוס א רַאפ סָאװ טָא ןעוועג זיא "ןויצ תבהא; ם'נופ ףוס רעד



 - לירַאי ם'נופ
:0 

 ןעּבעג טָאג זָאל ? ןהעציירד טרעדנוה סּכעז טנעזיוט טבַא ? רעמונ

 ךיז וד טסקוק סָאװ ,.,! ןייז לָאז העש רעטוג ַא ןיא ,קילג טימ

 ַא ) ?רענייא סַאדנוק וד -- ןע'מולש וצ רע טגָאז --- ,ןייֵא ױזַא

 וד ,"תראפתייריש, ם'ניא וד טסלַאה ואו .( "סא; םעד שטעווק

 . .("ץֵא, םעד שטעזוק ַא) ?רענייא ץאנייש

 זיא סָאד --- לעזייוו ץרעה י?תפנ ןופי "תראפת-יריש , רעד

 ןעגָארט וצ טכַארּבעג טָאהעג סָאה רָאטקעלָאק רעד סָאװ ,לעכיּב ַא

 ןהֹּכה םרָא ןופ ךעלכיּב ךָאנ טימ ,ןענעייל לָאז רע ,"ץַאגיײש,, םעד

 .ןהָאזניוועפ רעּב קחצי בר ןופ ןוא ןַאמלוש ןמק ןופ ןוא ןהָאזנעּבעֿל

 ןיא גידנעציז ,ןעגנולשעג ייז טָאה ( םולש ) ץַאגייש רעד ןוא

 נָא טָאה עטַאט רעד ןוא .רעיוט ם'ייּב עפעקנעּב ן'פיוא ןעסיורד

 "עג ןוא ,ךעלכיּב עכלעזַא ןיוש טנעיײֿכ ןהוז ןייז סָאװ ,ןעלָאװקעג

 ?טנעייל רע סָאװ שטָאח רע טהעטשרַאפ יצ ,םהיא ייַּב טנערפ

 םדער ױזַא יו םורָאװ ,טהעטשרַאפ רע זַא ,ןעגָאז םולש ךיז טמעש

 ,רָאטקעלָאק רעד םהיא רַאפ םרעפטנע ?ןעטַאט ַא טימ סָאד ןעמ

 רע לָאז סָאװ רַאפ ,"ץַאגייש, רעד ,טונ רהעז טהעטשרַאפ רע זַא

 ראפ זיא ןיקסנעלָאמס ןוא וּפַאמ ,רהיא טהעז ? ןהעטשרַאפ טינ

 -- !הירפ וצ ךָאנ ,קירוועוו אזַא רַאפ ,הירפ לעסיּב ַא ךָאנ םהיא

 רעד לייוו ,אמעט יאהמ ןוא ,רָאטקעלָאק רעד סיוא טזָאֿל ױזַא

 קירוועוו דעד טָאה ,הירפ וצ ךָאנ זיא'ס זַא ,טגָאזעג טָאה רָאטקעלַאק

 רע ןוא ,ךעלכיּב עגיזָאד יד םִא וצ קשח טכער טשרע ןעמוקַאּב

 ןוא ןעניקסנעלָאמס וצ ןוא ןוּפַאמ וצ טּפַאחעגוצ ךיז הבננּב טָאה

 וּפַאמ לעסיּב ַא ,ןעהעז טינ לָאז רענייק זַא ,דוסּב ןעּבענעג שַאנ ַא

 .ןיקסנעלָאמס ?עסיב א ןוא

 זיא ,טנַאה רעד וצ ןעמוקעג םהיא זיא סָאװ ,עטשרע סָאד

 םהרבַא ןופ "ןויצ תבהא, ןַאמָאר רעשידיא רעטשרע רעד ןעוועג

 ןייא ןיא ןעגנולשעגנייא רע טָאה "ןויצ תבהא, ס'וּפַאמ ,וּפַאמ

 גידנענערּב ןוא םעדיוּב ן'פיוא גידנעגיל ,ףוס ןיזיּב ּביוהנָא ןופ ,תּבש

 ןערערט ערעטיּב טימ טנייוועג טָאה רע .ךַאד רענעיורטש ַא יו

 טָאה ןוא !טעּפילחעג ןוא טנייוועג ,ןונמַא ןעבילקילגמוא ן'פיוא
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 ;ילָאװַאּפ ךיז טדער רע .טייצ טָאה רָאטקעלָאק רעד רָאנ ...! ןערעה ןיוש רימָאל ?ונ .ץרַאה סָאד סױרַא םֶהיא טננירּפש טָא-טָא זַא ,טלהיפ םולש .רעיּפַאּפ ןענידרעפיצ ם'ניא רענניפ יד טימ טּפַאט ןוא ןעלירב עצראווש יד ךרוד טקוק רע .גיצכַא ןוא רעיפ טימ טרעדנוה יירד ,רהיא טגָאז ,טנעזיוט ןהעצכעז ,פ59ח .ןייז ןָאק עס ? רהיא טנָאז --- גינעווסיוא ףיוא --- | | יט אה ,גינעווסיוא ףיוא ןערעמונ ס'נעמעלַא טסייוו רהוא  :ןורּכז ןעטוג ַא טָאה רהיא
 | ...ןענואוועג טָאה רע ,ָאי  ,..ןענואוועג טָאה ,םוחנ ּבר ,רעמונ רעיא --
 ; ליֹומ ס'רָאט -קעלָאק ם'נופ סױרַא-טהעג סָאװ ,טרָאװ סכילטיא טגנילש ןוא ןייא ףיז טלַאה רע רָאנ -- ! ןקירוקוק : שטיווק ַא םימ ןעיירשסיוא םהיא ךיז טסולג ןיילַא ןוא ,ןעדנואוושרַאפ טרעוו ןוא עלערטמח פעג ַא ךרוד טהילפ םינּפ ס'נעטאט ן'פיוא יו ,טהעז םולש

 ...סיורג יֹוזַא ...סיֹורג ױזַא ,תואצוהה 53 ןוא טעּפ ןויכנ רחא ,ןעמעננָא ךיז טעו סע ! פעסניוועג ןיילק ַא רָאג  ,לעסניוועג ןיילק א רעּבָא  ...ןענואוועג --- |
 ! רעיש ט'שלח רעניילק רעד
 ַא רַאפ סָאװ ? ןעּביולקעגסיוא ןיוש רהיא טָאה ?ןיוש !טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא למיג םוי טנייח ןעּבָאה רימ יו ,רהיא טרעה ,רעכיז ױזַא ןיא סָאד ..ןעניוועג סיוועג ןיוש רהיא טעװ ,םשה הצרי םא ,לָאמ סגיטנייח + .רעמוג ַא סיוא ךייא טּביולק ,םוחנ גר ,טמענ .ןעּבעג ךייא ךיא לעװ | 4 לעטעצ יינ א אמתסמ ךָאד רחיא טליוו דניצא .? ןיינ יצ ,ױזַא סָאד זיא ? ַאה .גיצעּבעיז טימ ןעּבעיז יוװ ,םינּפַא ,סיורג ױזַא אבהל ףיוא גידלוש רימ טּביילּב רהיא ןַא ,אצמנ 4 גיסיירד טימ ןהעצכעז ןופ ןלדאמייק ַא ,סע טסייה ,רימ ןעּבָאה .גיצכַא םימ יירד ,טקנעדעג רחיא בוא ,רעהירפ ןופ ןוא ,גיצפופ טימ ףלעווצ ,העוט טינ ךימ ןיּב ךיא ביוא ,םינּפַא ,ךייַא ןופ טמוק .גיצכעז טימ לעבור טכַא יו ,סיורג יױזַא ---



 דירַאי ם'נופ
8 

 ,רעיוט ם'ייּב עלעקנעּב ן'פיוא ןעסיורד ןיא גידנעציז ,םולש

 יד טימ טזיירּפש רע יו ,רָאטקעלָאק םעד ןעטייוו ןופ טהעזרעד

 ןעטַאט םעד ןעגָאזנָא רע טפיופ --- ,ייז וצ ךיילג ןעשָאלַאק עפעיט

 -- .?רָאטקעלָאק רעד, --- "? רעוו} -- "!טהעג רע, :הרושּב ַא

 טנייה ?טסייה סָאװ, --- "? סָאװ זיא ,רָאטקעלַאק רעד זַא ןוא,

 =! גנוהיצ רעד ןופ גָאט רעטצעל רעד ךָאד זיא

 םעד יװ ,טקרעמַאּב רע ןוא ,ןעטַאט םוצ םולש טנָאז ױזַא

 ענייז ןיא  .ןערָאװעג סַאלּב זיא םינּפ טשטיינקעג-לעג ס'נעטַאט

 רלַאּב זיא ןוא ?ערעייפ ַא ןעזיװַאּב ךיז טָאה ןעניוא עטגרָאזרַאפ

 .ןערָאװעג ןעשאלרַאפ

 טָאה רע --- רעטעּפַאטרַאפ ַא ןײרַא-טמוק רָאטקעלָאק רעד

 זוס ,עמַאמפיטש יד טגָאז ,"סע ּביילּב םהיא ייּב, .ַאמטסַא ןייַא

 רעד .ןעגרָאמ-טוג ַא טגָאז ןוא םעטָא םעד ןעּפַאחרעּביא רעהירפ רע

 טלָאװ ,ןייז סיּפע לָאז'ס .טשינרָאנ םהיא ייב טשינ טנערפ עטאט

 סָאד טרַאשרַאפ ,קעװַא ךיז טצעז רענעי ...טגָאזעג ןיילַא ךָאד רע

 ןוא ןרעטש ןעטציוושרַאפ םעד עלָאּפ רעד טימ ךיז טשיוו ,לעטיה

 שממ !תושפנ-תנּכס טימ םייח זיא'ס זַא ,סעיינ א טלהעצרעד

 ךָאנרעד .ןעגייווש עדייּב .,עזיוּפ ַא ..!טנערּב סע !טנערּב סע

 םימ ,עטיור ַא ,עטעװעצָאמסרַאפ ַא ,עליישטעפ יד ףיוא רע טדניּב

 םהיא ייּב ןעניל טרָאד .גנירעה טימ טקעמש ןוא סעמַאילּפ ענירג

 -ַאֹּב עגידנערעטיצ טימ סיױרַא-טמענ רע .ןעלטעצ-יירעטָאל עכַא

 ןערעפיצ ךס ַא טימ רעיּפַאּפ ןעניוּב ןעסיורג א טנעה ענעסּכַאװ

 .ןעלירּב עצרַאװש יד טימ טכוז ןוא טכוז ,ּפָארַא זיּב ןעּביוא ןופ

 ןעלירּב עצרַאװש יד ןָאטלעטש רע !ןענופעג טָאה רע ! טאש

 - | : ןעטַאט ן'פיוא

 בָאה ךיא ּביוא ,ךיז טכַאד ,זיא ,םוחנ בר ,רעמונ רעיא ---

 ? גיצכַא ןוא רעיפ טרעדנוה יירד טנעזיוט ןהעצכעז ,טינ תועט ןייק

 -- .רימ יײּב טגערפ רהיא סָאװ ,טינ העטשרַאפ ךיא ---

 זַא ,טכַאד רימ --- ,לעכיימש א טימ עטַאט רעד םהיא טרעפטנע
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 | ..ןייז טינ ךָאג ןיוש ןָאק רעגנירג סָאװ ,גנירג ױזַא טָאג ייּב ןיוש ךאד זיא סָאד ? רעמונ ס'נעטַאט םעד סױרַא טעוו'ס זַא ,םלוע-לשדונוּבר םעד ,ןערהַא םהיא טעװ סָאװ .רעטכעלש אזַא ןייז לָאז םָאג זַא ,ןעלעטשרָאפ טנַאקעג םינ רָאג ךיז טָאה רע ,םולח ןיא ןעהעזעג יז טָאה רע .ןעלטעצ ס'נעטַאט ם'נופ ןערעמונ יד גינעווסיוא טנַאקעג טָאה רע .געט עצנאג םעד ןעגעו טכַארטעג טָאה רע ,קילאומש רבח ןייז ןופ רצוא רעד לָאמ א רעדעיוו ט'רזח'עגרעּביא ךיז טָאה ָאד .סניוועג ןעסיורג ן'פיוא טַאדידנַאק רעד זיא עטַאט ןייז רָאנ ,רענייק טינ זַא ,רעכיז ןעוועג ןיא רע .עטַאס רעד יו רהעמ ךָאנ רשפא ,גָאט ןעכילקילג םעד ףיוא טסקוקעגסיױרַא ןוא טרעּבעיפענ םולש ךיוא טָאה ןעטַאט ץטימ ךיילג .רעּבעיפ 8 ןיא יו ,ךיז ןעגיוצעג ןוא טצינהעגעג קרַאטש ,לָאמ עלַא יו רחעמ טצפיזעג ,טרָא ןייא ףיוא ןעציזנייא טנַאקעג טינ עטַאט רעד טָאה ,סאלק רעטצעל רעד ןופ ונוהיצ רעטצעל רעד ייּב ןעטלַאהעג טָאה'ס ןעוו ,לָאמ עלַא זַא ,טקנעדעג גנוּבײרשַאּב רעד ןופ דלעה רעד .."טנעזיוט גיצנַאװצ ןוא ףניפ יד ןענואוועג טָאה רהיא ,םוחנ ּבר ,בוט-לזמ, : חרושּב רעטונג רעד טימ רָאטקעלָאק רעד טמוק טָא-טָא זַא ,טראועג עא טקנעּבעג ןוא טצפיזעג ,ןע'חישמ ףיוא יװ ,סניוועג ןעסיורג ן'פיוא טקוקעגסױרַא םחיא טימ ךיילג ןוא ,ןיּבר ַא ןיא יו ,טּביױלגעג םהיא ןיא טָאה שטיווָאניּבַאר םוחנ ךָאנ .יײרעטָאל טלעיּפשעג ןעּבָאה ןעדיא טדָאטש עצנַאנ יד טעמּכ ,ךס ַא טָאהעג ייז טָאה רע .ןעדנוק ערעדנַא ענייז ךיוא ןעוועג חיטבמ רע טָאה ענעגייא סָאד זַא ,ןייז ןָאק סע ,..שטיוװָאניּבַאר םוחנ בר יו ,םעט ַא טימ טגָאזעג רע טָאה ,סניוועג עסיורג סָאד גיטיונ ױזַא טינ ףרַאדַאּב רענייק םורָאװ ,חיטבמ םהיא ןיא רע .שטיוװָאניּבַאר םוחנ רָאנ ,רערעדנַא ןייק טינ טעוװ ,טגָאזעג רע טָאה ,ןעניוועג ןוא ,ןערעוו ןעפלָאהעג ךיוא ןיילַא ןיוש רע טעוװ םעד ךרוד ןוא ,סניוועג עסיורג סָאד ןעמענסיוא לָאמַא ןעזומ ןעדנוק ענייז זַא ,רעכיז ןעוועג ,ןוחטּב-לעּב רעגיד'ארומ ַא ךָאנ ,ןויבא רעסיורג'
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 יװ ,עניריא עשירַאנ ןויק .טיורב לעקיטש סָאד םיוק טנעידרַאפ

 ןייק טשינ ,המשנ עטרעטיּברַאפ ַא רָאנ ,ןעוועג םינ יז זיא ,טגָאזעג

 : שטנעמ רעכילטנעּפָא ןייַא עבטּב ןוא סעּכ תעשּב ענעטלַאהעגנייַא

 רעד סָאװ ,רַאפרעד ,גנוצ רעד ףיוא סָאד ,גנול רעד ףיוא סָאװ

 "הנעמ רהיא ןיא טרהעטשעג טינ לָאמנייק רהיא טָאה עטַאט

 ןעקוקניירַא --- ןעכַאז ענייז ןיא טרהעטשעג טינ םהיא יז טָאה ,ןושל

 א טימ ןעגנערּברַאפ ױזַא רעדָא ךָאש ַא ןעלעיּפש ,ךוּב ַא ןיא

 -רַאפ טָאה עטַאט רעד עכלעוו טימ ,ןעשטנעמ יד ןוא ,ןעשטנעמ

 טיילעגנוי עטרעפקענפיוא ,םיליּבשמ רעטיול ןעוועג ןענעז ,טכַארּב

 רעד ןופ ענעטעמס יד ,ןעגָאז ןָאק עמ ,"ןעשטנעמּפָאק ,, טָאג ןוא

 ץנַאג ַא ןעוועג זיִא ..סָאד .ץנעגילעטניא-טרָאטש רעגיטלָאמעד

 יב ןערעוו ֹוצ טנעכערעגסיוא ןענעידרַאפ סָאװ ,םיליּכשמ ֿלעטניּב

 ,ןעהעג ןוא ןעהעטש ייז יוװ ,ןערעוו זצ טלהָאמעגּפָא ןוא ןעמענ יד

 | י .רוגיפ רעצנַאנ רעייז טימ

 ,?רָאטקעלָאק רעד , ןערעוו ןעּבירשַאּב ףרַאדַאּב רעטשרע רעד

 -- ןוא "שטנעמּפָאק, ַא רָאנ ,דיא רערעווש ַא ,רשּב-לעּב ַא דיא ַא

 רע שטָאח ,סרוקיּפַא פעקיטש ַא --- טסעומשעגרעטנוא טָאה עמ יו

 םוחנ .תואּפ עטכידעג ןוא עטָאּפַאק עגנַאל ַא ןענַארטעג טָאה

 "קומע, זיא דיא רעד זַא ,םהיא ףיוא טגָאזעג טָאה שטיװָאניּבַאר

 טנַאקעג ייז ןעּבָאה געט עצנַאג ,25ש ַא טסייוו} רע זַא ןוא

 ןופ .רועיש ַא ןהֶא ןעדער ןוא ןעדער ןוא ןעייווצניא ןעציזקעווַא

 טגעלפ לָאמטּפָא ? דער ?עיפ ױזַא ייז ייּב ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ

 .לעכיּב ַא ןעמענ לָאמטּפָא ,לעכיּב ַא טימ ןעמוק רָאטקעלַאק רעד

 רעדפ :שינעמענוצ ַא טָאהעג רע טָאה עמַאמפיטש רעד ייּב

 עטַאװענוטלָאק ַא טָאהעג טָאה רע סָאװ ,רַאּפרעד --- "ןוטלָאק

 ."רָאטקעלָאק רעד, ןעסייהעג רע םָאה טדָאטש ןיא רָאנ ,דרָאּב

 .ןעלטעצ רעגייוושניורב ןוא עשיסקַאז ,ןעלטעצ טיט טלעדנאהעג

 ,(ןעניױא ילַאק טַאהעג) ןעלירּב עצרַאװש רע טָאה ןעגָארטעג

 ןייק .ןעשַאלַאק עפעיט ןיא ןעגנַאגעג רע זיא רעטניוו ןוא רעמוז

 ַא .ןעשָאלַאק ןוא ןעקָאז עסייוו ,ןעשאלַאק רָאנ ,טינ ?עוויטש
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 רָאטקעלָאק רעד
 םינש ןץפיוא ןַאמַאר 8 טביירש רע -- .ןעסניוועג עגיטשינ ,ןעגנונ -עמָאה עסיורג == .ןעלטעצייירעטַאל רעגייוושניורב ןוא עשיסקַאז

 : ,יזויצ תבהא , ס'וּפַאמ ןופ

 ,ריגנ ַא ןופ טייוו זיא רע זַא ,ןעסייוו עֶלַא שטָאח ,טדָאטש ןיא ןַאמ רהיא טלַאה עמ דֹובּכ ַא ראפ סָאװ טימ ,ןעהעזעג טָאה יז סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג .טקעּפסער רהיא ךיז טָאה רשפא ןוא | ,עדמערפ ןוא ענעגייא ,רעדניק ערטסַאילַאח א טימ ּבוטש רעסיורג אזא ףיוא סֹּכָא ןייֵא יו טעווערָאהעג ,ןערָאװעג ןעסירעג -םיוא טוג ךאבענ ,טקעלעג טינ גינָאה ןייק ךיוא ןילַא טָאה סָאװ ,ענידיא אזא ראפ ןעוועג ךילגעמ רָאנ זיא'ס יו ,ךיוה ױזַא םהיא טצעשעג ןוא ,פשמ? ,רעדניִק עגייז וצ יו ,ּבָארג ױזַא םהיא ןענעק ךיז ןעגנַאגַאּב טשינ ,טריטקעּפסער ,טרהעעג ,דֹובּכ םהיא הףיֹוא טנעלעג יז טָאה ,םינּפַא ,ראּפרעד ןוא .טינ םענייק סע רע טָאה טנַאזעגסױרַא ןוא טינ לָאמנייק רעּבָא סע רע טָאה ןעזיווַאּבסױרַא .ןעסיוו טינ ןעמ ןָאק --- ןעצרַאה ןיא ךיז יב גינעווניא ןעגָארטעג -רעגיא טָאה שטנעמ רעד סָאװ = ! ליפא טרָאװ א טימ ןעטערט -סױרַא טשינ ןוא ,רעדניק ענייז טגינייּפ יז יו ,ןעהעזוצ ,תוכרּב ערהיא טימ ןושל-הנעמ רחיא ןערעהסיוא ,עמַאמפיטש רעד ןופ תולג םעד ןעגָארטרעּבירַא טנַאקעג טָאה רע זַא ,ןייז וצ טפרַאדַאּב טָאה ,שטיוָאניּבַאר םוחנ רעטכַארטרַאפ ןוא רעליטש רעד ,דיא רעכַאװש רעד טֶא שטנעמ רעקרַאטש ַא רַאפ סָאװ ,ןערעדנואוואּב וצ
20 



 יו עא

 םעד טפערט ןוא ,ךרוד ןוא ךרוד רענעריורפעגכרוד ַא פוטש ןיא

 רעּביא ןעיירד ןיא ןעגיוּבעגנייַא ,לעטַאלַאח םענעצעק ם'ניא ןעטַאט

 -עג טשינ,; :ןעקָאּפ ףיוא יו טהילג עמאמפיטש יר ןוא ,רפס ַא

 םָאה יז סָאװ ,טיורּב ן'טימ ןוחט יז טעוו סָאװ ? רענייק ןעמוק

 שטָאה ? טכָאקעגנָא טָאה יז סָאװ ,שיפ יד טימ ןוא ,ןעקַאּבעגנָא

 זא ,רשפא טניימ רהיא יצ !טניה יד רַאפ סױרַא ייז ףרַאװ םענ

 -פיטש יד וצ ךיז יז טדנעוו -- ? ןענעװטרעייַא ןופ ןייז טעוו'ס

 ןעקַאּבעגטלַא ןעטע וצ קנַארק ךַאּבענ רָאג טנעז רהיא --- ,רעדניק

 ,זלַאה ןיא קירעּפָאּפ ןעלעטש יאדוַא ךייֵא ךיז טעו'ס !טיױרּב

 ,טייקגיניילק ַא ! ןעיידראפ טינ הלילח סע טעװ ןעגָאמ רעייַא רעדָא

 ןייק ,ערטסַאילַאח עצנַאג ַא ,ךעלרעדניק ענעשַאוועגרעּביא עכלעזַא

 -רָאנ ייז טָאה עמ : טעקצַאּפעג לעדייא ױזַא עלַא ןוא ,ערהדזיע

 ם'ייּב ווַאלסהָאּב ןיא ,ךע?דיימ יד יו ,ןעזָאלרעּביא טנָאקעג טינ

 רעדייא ,ןעקנערק ןעטרָאד רעסעּב ןעלָאז ייז ,עּבַאּב רעד טימ ןעדייז

 ןעפלעה ןעלָאז ייז ,חור רעד ךייַא לָאז ןעמענ ,רעהַא ייז ןעמענ

 -עּבעל בייל רעיא ןעשטָאט ןוא םערעוו ךייַא ןעלָאז ןעסע ,ןעסע

 ןופ טלַאפ עס יװ ,רעקיטש ךייַא ןופ ןעלַאפ לָאז'ס ,טייהרעגיד

 -סיוא ןייֵא ךייַא ףיוא לָאז ןעמוק ,רעטניוו רעד טמוק סע זַא ,ימ

 -./שינעּפמירשנייַא ןייֵא טימ שינערַאדנייַא ןייא טימ שינעּפַאח
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 רעד םולש ןוא ,ןושל-הנעמ רעטנַאקַאּב ַא קעװַא טהעג ָאד

 "טפיול רע ןוא ,טלַאק םהיא זיא'ס זַא ,טסעגרַאפ תומולחה-לעּב

 ,עלעקנעּב ן'פיוא רעיוט םוצ קירוצ ,טלעק רעד ףיוא קירוצ סױרַא

 ןע'מולח ןוא גיהור ןעציז שטָאח ןעמ ןָאק טרָאד .רעסעּב זיא טרָאד

 םיחרוא עטעפ סיּפע ןעקישוצ טרָאפ טָאג טעוו רעמָאט ,םעד ןעגעוו

 סָאװ ,סענַאדָאמעשט ענרעדעכ עכענ םימ ,ןעצלעּפ ענערעּב טימ

 טינ ,רהָאפנייַא ןיא ייז ייַּב ןעלעטשּפָא טראפ רשפא ךיז ןעלעוו

 ! רע ןָאק ,ליוו רע זַא ,טָאג יקסדַארגענסַאי ןבואר ייּב ןעגעקַא
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 .,.,1 םיתּבש יירד עלַא טינ סָאװ רַאפ 4 תֹּבֹש ןייא רָאנ סיּפע סָאװ רַאפ ןוא ! ןייז טעו ייז ייב תבש רעכיליירפ ַא רַאפ סָאװ !ךַא -- רעטוג א תּבש א ןוא .רעטוג ַא גָאט ןייא שטָאח ,גָאט רעטוג ַא ןייז לֵאמא טעװ ייז יב ךיוא סָאװ :ךילקילג ,טקָאטעגּפָא סָאוו-רָאנ ַאד טָאה רע סאו ,ןעניל ן'טימ ךילקילג זיא ןוא ,תולדנ טימ םולש רהיא טרעפטנע --- "!ךיא ,ןעפוררַאפ ייז ּבָאה ךיא'ס , "3 ןערחיפ וצ טכארבעג ייֵז סָאד טָאה רעוו, : טייהרעליטש גערפ ַא טוהט ןוא .םיחרוא עטעפ יד ףיוא גיוא ןייא טימ טקוק יז ןוא ,דיירפ רַאֿפ רהיא טרעקַאלפ םינּפ סָאד ; עליישטעפ ענעדייז עגיד'תּבש יד ךיז ףיוא טּפַאהעגּפױרַא ,,עמַאמּפיטש יד ןָא-טמוק םעד ןיא .,, לעדנייּב ַא ןעקעלּפָא טינ סָאװ רַאֿפ יקַאט ןוא ,עיסימָאק פעטסנעידרַאֿפ ןעש ַא ןעּפַאח ןענָאק עטַאט רעד טעװ ץייוו ןעפיוק ייַּב ןוא ,ץייוו ןעפיוק ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,םירחוס ראג ןענעז סָאד זַא ,סיוא ךיז טזָאל ןעזָאל ןוא ? םיתּבש יירד טינ סָאװ רַאפ ? תּבש ןייא םיּפע סָאװ, :ןעגָאז ןוא ךיז ייז ןעכַאלעצ ? ןעטלַאה תּבש ָאד ייז ןענעכער יצ ,ייז טגערפ ןוא םכילע-םולש ןעטיירּב ַא פא ייז טסעטש ןוא ,םינֿפ גידנעלכיימש ַא טימ ,עקלעמרַאי רעד ןיא עטַאט רעד ייז וצ ןיירָא-טמוק סע ןוא ,ערעשטעוו ןוא סעמערַאװ ןעכָאק ןעסייה ןוא ,ןערַאװַאמַאס ןעגנַאלרעד ייז לָאז עמ ,ןעטעּב ןוא ,רעמונ ַא רעדנוזַאּב ןעכילטיא ןעּבעג ךיז ןעסייה ייז ןוא ,ןיירא בוטש ןיא ןיירא-ןערישרַאמ יז ןוא .!דופ ַא טגעוו ןַאדָאמעשט
 ןיירַא-טמוק ןוא ןוימד-לעּב רעגידנעטש רעד ךיז טכַארט -- "? זנוא ןצ ןערהָאפרַאפ ןעוועג רעסעּב ןעלָאז ייז ,טרהַשעג .ייֵז טלָאװ סָאװ = ! םיחרוא עטכעלש ,עטכעלש ערעסָאװ ! ךַא, ..,רהָאֿפנייַא ס'יקסדארגענסַאי ןבואר ייּב ,טלעטשענּפָא ךיז ייז ןעּבָאה ןעגעקַא טַארוקַא -- רהָאפנייַא רעייז ייּב טינ רָאנ ,ךיז טלעטשענּפָא יקַאט ןוא ןערהאפעגוצ יקַאט ןענעז סענַאדָאמעשט עלעג יד טימ ןעצלעּפ ענערעּב יד ןיא םיחרוא עטעפ עניזָאד יד .םולח ןייק ,ןוימד ןייק ןייז טינ לָאז'ס ןעוו ,טוג רהעז ןעוועג טלָאװ גנידסלא סָאד



 -נייַא ,טנוה ַא יו .עריורפעג טלעק רעד ףיוא רעטניוו ןוא ,זוז

 סאו ,ךעלעוויטש עכלעזַא טימ לעצלעּפ ןעסירעצ ַא ןיא טליהעג

 םֹופ ַא טּפָאלקעג טָאה רע ןוא ,רעטסוש םוצ ןעטעּבעג ךיז ןעּבָאה

 -לעּב ַא ןעזייווַאּב ךיז טעוװ רעמָאט ,טקוקעגסױרַא ןוא סופ ַא ןָא

 ןעזָאל ךיז ,ןהעטשפיוא רע טעוװו ,םיחרוא טימ עטכוּב ַא רעדָא ,הלגע

 רעּבָא ןענעז "!רעהא טרהָאפרַאפ ! טרהָאפ רעהַא; :ןענעקַא

 ןענעז ןוא ייּברַאפ ןעגיולפעגכרוד ,סיעכהלדוצ ףיוא יו ,תולנע-ילעּב

 יקַאט ,רהָאפנייַא ןערעכייד ַא ,ןעטייווצ ַא ןיא ןערהָאפרַאּפ רֶאָנ

 ,ןעמ טגָאז ,ןענעז טרָאד .קסדַארגענסַאי ןבואר וצ ,ןעגעקַא

 טימ ,ןעלגעיּפש טימ ,ךעלקנעּב ענייוו טימ ,עסיורג םירדחי ןַאהרַאפ

 .טינ סָאד ןעגעמראפ סעשטיװָאניּבַאר יד סָאװ ,ןעכַאז ךָאנ ןוא ךָאנ

 ןוא ,םיחרוא עטעפ טימ טקַאּפעג לופ דימּת טרָאד זיא רַאפרעד

 שטָאח ,טסוּפ זיא ,רהָאפניַא ןיא סעשטיוװָאניּבַאר יד ייֵּב ,ייז ייַּב

 =-- קרַאטש רהעז ןע'מולש טסירדראפ סָאד ןוא .ןעּבײרטרַאפ וצ טניה

 טכַאמעג טינ טָאג טָאה סָאװ .רַאפ ! טָאג ףיוא ?ןעמעוו ףיוא

 ,יקסדַארגענסַאי ןבואר ייּב ןערעוו ןעריוּבעג רעסעּב לָאז רע זַא ,ױזַא

 | ...? ןהוז ַא רַאפ ןעשטיווָאניּבַאר םוחנ ייּב רעדייא

 ןופ לָאּבמיס א םהיא ייַּב טרעוו יקסדַארגענסַאי ןבואר ןוא

 םיחרוא עטעפ ךס ַא ןוא .סטוז סָאדלַא ןופ ןוא תורישע ןופ ,לזמ

 ןעכלעוו ןופ ,?רצוא, רעטייווצ ַא ,לאעדיא ַא םהיא ייַּב טרעוו

 ס'קילאומש ןיא ,לָאמַא ט'מולח'עג טָאה רע יו ,דניצַא ט'מולח רע

 סָאװ ,לערהופ ןעדעי ןיא רָאפ םהיא ךיז טלעטש םע ןוא ,ןעטייצ

 ע'דובכּב טימ הלנע-לעּב א טרהָאפ סָאד זא ,ייּברַאפ ךרוד-טרהאפ

 ךרוד-טרהאפ סע .ןעצלעּפ ענערעב ןיא םיחרוא עטעפ ,ןעניױשרַאּפ

 םולש רעדייא ןוא ,רהָאפנייַא רעייז ןעּבעג טַארוקַא הלנע-לעּב רעד

 -לעּב רעד טָאה *ְ} רעהַאמ :טרָאװ סָאד ןעדערוצסױרַא טזיײװַאּב

 ןוא --- "! וררררּפט, :; ךעלדרעפ יד טלעטשעגּפָא ןייֵלַא ןיוש הלנע

 ע'רובכּב יד ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא ןעטראד ןופ סױרַא-ןעכירק סע

 ךָאנ ּפָארַא-טגָארט עמ ןוא .ןעצלעּפ ענערעּב ערעייז ןיא ןעניױשרַאּפ

 רערעי ,בוט לּכ טימ טקַאּפעגנָא ,סענַאדָאמטעשט ענרעדעכ עלעג ייֵז
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 ,ןָאנ ַא טימ םיתרשמ יד ןֹוא ךעלגנוי יד רעביא-טזָאל ,ביוטש ןעטכידעג ם'ניא ןעדנואוושרַאפ טרעוו ןוא ייברַאפ ךרוד"טהילפ ,שטייּב רעד םימ םִא יז טרעפטנע חלגע-לעּב רעד ןוא זו טרהֶאֿפרַאפ רעהַא ! רעטעפ ,רעהַא, : רעדליּפעג ןעכיליירפ ַא טימ הפנע-לעּב םעד ןעגעקַא ןָאֿפ ַא ךיז ןעוהט רעזייה-רהָאּפנייפ יד ןופ םיתרשמ עלַא טימ ףעלגנוי עלַא ןוא .ןעמ טהעז סָאד -- ןערישזַאסַאּפ ךיז ןענימעג ןעגָאװ ןיא זַא רָאנ ,ןעּבָאה ייז םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןערישזַאסַאּפ יד םױרַא טינ טהעז עמ זַא ,ביוטש ַאזא ףיוא ייז ןעּבױח ,ערעדנא סָאד סנייא ןעגָאירעּביא ןעליוו ,ךעלדנױשרַאּפ טימ ךָאחַארַאּפ ם'נופ יז ןערהָאּפ סָאד -סָאנק ַא טימ ןוא הייפ ַא טימ ןוא קוה א טימ ןעהילפ תולגע-ילעּכ יד זַא ,רעמוז טסעומש רעוו .ןעגינעגרַאֿפ א ,לעכלעיּפש 8 ןיא סָאד .טינ טייּברא ןייק רָאנ זיא עלעקנעּב ץ'םיוא רעיוט םייּב ןעציז סָאד .ּבוטש ןיא גינעווניא עמַאמפיטש -תולג ן'טימ ,םונהיג ן'טימ ,אה * וה םעד ןחעטשוצסיוא יו ,רעסעּב ןיוש רעיוט ם'ויב עלעקנעּב ץפיוא ןעסיורד ןיא זיא יאדוא
 רעד ףיוא ךיז ןעטָארּבעג ץיה רעטסערג רעד ןיא רעמוז .רעיוט ם'ייב עלעקנעּב ן'פיוא ןעסעזעג זיא רע ןעוו ,טייצ ענעי טוג ץנַאג טקנעדעג ןעגנוּבײרשַאּב עגיזָאד יד ןופ דלעה רעד ,סיז ױזַא םינ סיּפע ךיוא זיא טסָארֿפ ן'םיוא רעיוט ם'ייב עלעקנעּב ן'פיוא ןיילַא ןעציז סָאד טנייה = .רעגיצניוו ךאנ הסנרּפ ןוא ,תחנ גיצניוו ןעמ טאה ןעניֹושרַצּפ עכלעזַא ןופ ,רעּבָאה ןוא ייה ראפ רָאנ ןעזייל וצ ןעּבעג ייז ןוא ,ןענעוו יד ייּב ףיוה ןיא רעדָא ,דרע רעד ףיוא םענייא -ןיא עֶלַא ןעגיק וצ ןיילק טינ ןענעז ייז ,ךעלטעּב ןעמענרַאפ ןוא םיתּבש ןעסע וצ ףיוא םיחרוא ןייק טינ ןיוש ןענעז סָאד .ןשרַאט טימ טקניטש ןוא סעקוואניצ ןיא טלעקיװעגנייַא זיא סָאװ ,הרוחס ןימ א טימ טקַאּפעג ,ןעדיוּב רעדָא ,סעטכוּב עסיורג ןײרַא ןערהָאפ רעטניוו .םיחרוא טרָאס רעדנַא ןײא ןופ רהָאפנייא רעד טּבעֶל ,סעװַא ךיז טלעטש רעּפעינד רעד זא ,רעטניו .טהעג רעּפעינד רעד ןעוו ,עיצַאגיװַאנ תעּב ,טייצ-רעמוז רָאנ רעּבא זיא סָאד | |



 וי עו

 םורַא ןעדיא לעטניּב ץנַאג ַא .רהָאפנייַא ןיא ןעשטיווָאניּבַאר ייּב

 טרעגערג עמ ןוא םענייאניא עלַא טרער עמ ןוא טקנירט עמ ,שיט

 ! רעסעמ ַא טימ םדיינש שטָאח ךיור םעד --- טרעכיור עמ ןוא

 ם'נופ טדער רעד ,טליוו רהיא סָאװ ןופ ןעמ טדער ןעדער ןוא

 סָאװ ,דיא ַא -- ץייוו ןופ טדער רעד .שטנעמדדירַאי ַא --- דירַאי

 ַא דיא ַא --- םיריוטקָאד ןופ טדער רעד .טיורּב טימ טלעדנאה

 ,ריא ַא -- םינזח ןופ רָאג טדער רעד ןוא ,טסוה סָאװ ,רעקנַארק

 םציז רענעי ןוא .סיּפע םהיא טוהט ןוא ,הניגנ בעיל טָאה סָאװ

 טנערָאפ ןופ עלייוורעד טנעווַאד ןוא ךיז טלעקָאש ,לעקניוו ַא ןיא ךיז

 םוחנ בר ,ןייֵלַא תיּבה-5עּב רעד ןוא .הבקנ ַא ןופ לוק ַא טימ

 םימ ,טנַאקַאּב ןיוש זיא ךייא יו ,שולח ַא דיא ַא ,שטיװָאניּבַאר

 ןוא ּפָאק ן'פיוא עלעקלעמרַאי גיכעלייק ַא טימ ,לעטַאלאח ןעצעק ַא

 יו ,ןָאנעּבױא םיחרוא יד ןעשיווצ טציז ,סָאריּפַאּפ ןעּבָארנ ַא טימ

 טימ רָאנ רעּבָא ,םייצ ןייא ןיא ןעמעלַא סיוא ייז טרעה ןוא ,ךלמ א

 . רשפא ,וצ ךיז רע טרעה רעהיזא ןערעדנַא ן'טימ לייוו ,רעהיוא ןייא

 ךיז טסיג סָאװ ,ןושל-הנעמ ס'עמַאמּפיטש רעד וצ ,גירנעליוו טינ

 יז םנעכער סָאד .גינָאה יו ױזַא ךיז טהיצ ןוא ?העמיוּב יוװ ױזַא

 יז טלייט ,ןעצרַאה ןערעטכינ ן'פיוא רעדניקפיטש ערהיא טימ ךיז

 טגנַאלרעד .טנַאה רעלופ רעד טיט רעדנוזַאּב ןעדעי תוכרּב סיוא

 ,ןעקַאנ"ןואדזלַאה ןיא קַאסוטס ַא םעד ,ןיירַא טייז ןיא ץעז ַא םעד

 יז ,ןײרַא ךיוּב ןיא סופ ןעטכער ן'טימ דּבכמ יז זיא םענעי ןוא

 רעד זַא ,דניק סָאד רהיא ןעגעיוװרַאפ ןהעג לָאז רענייא זַא ,ליו

 םעד ןעגָארט ןעפלעה רהיא ןײרַא קרַאמ ןיא ןהעג לָאז רערעדנַא

 יײויירַא דרע רעד ןיא טָאג ןהעג לָאז רעטירד רעד זַא ןוא ,שיוק

 יד םורָאװ ,ייז טסייח עמ סָאװ ץלַא ןעוהט ,ןעגלָאפ רעדניק יד ןוא

 רָאנ ןעמ טהעג ררח ןיא ,ןעגָאלשעג זיא הסנרּפ ,טכעלש זיא טייצ

 סיוא ןעמ טפלעה גָאט ןעּבלַאה ןערעדנַא םעד ,גָאט ןעּבלַאה א

 ,םיחרוא יד םורַא בוטש ןיא רעוו .ןָאק עמ טייוו יו ןעטַאט םעד

 ןעפוררַאפ וצ --- רעיוט ם'ייּב עלעקנעּב ן'פיוא ןעסיורד ןיא רעוו ןוא

 ..."! רעהַא ,טרהָאפרַאפ רעהַא/ : תולגע-ילעּב עגידנערהאפכרוד יד
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 -עיוט םייּב עלעקנעּב ץפיוא
 תומולח רעדעיוו -- ,םיחרוא ןעפוררַאפ סָאד -- ."רהָאפנייט, רעד

 ,רצוא ןעגעוו

 ,טכַאנ רעד ףיוא רעדָא ,הירפ רעד ןיא ןעקוקוצנָא ןעוועג היחמ ַא ,.! טסולענ ץרַאה רעיא לעיפיוו ךייא טקנירט ןוא ,רעדניק עשיריא ,ךייא טסיג --- ייט ףעסיּב ןייז טימ קיניישט ןייז טאהעג ךיז טָאה "םיחרוא-לעטעּב , יד ןופ רעדעי ןוא ,ֿפַאז , ןיא ןערָאװעג ןעגָארט -עגניירַא זיא רעסיורג א רַאװַאמַאס ןייא .סרענעידַאּב ןייק טימ ןערָאװַאמַאס ןייק רעדנוזַאּב טפרַאדַאּב טשינ ןעּבָאה יד ,?ךעלטעּב ןעועג ןענעז םיחרוא בור סָאד .םיחרוא ?עטעפ , ןעסייהעג ןעּבָאה יד ןוא ,ןעטלעז ןעוועג רעּבַא ןענעז עכלעזַא .סחוימ ַא ,רעטצוּפענּפָא ןייֵא ,דיגנ 8 ןעדייס .רדח ןעצנַאג ןייק םינ ,לעטעּב ַא ןעגנודעגּפָא רָאנ טָאה ,ןערהָאפרַאפ זיא סָאװ ,חרוא רעד ןוא ,ךעלטעּב עכילטע וצ ןענַאטשעג םירדח יד ןיא ןענעז םנעטסניימ .םיחרוא יד ראפ ךעלטעּב טימ םירדח עסיורג טימ ןוא סנעגָאוװ ןוא דרעפ רַאפ ןעלַאטש עסיורג םימ הוה רעסיורג ַא .,,רחָאפ -נייַא, רע'תמא רעד ןעוועג זיא ,ןופרעד טּבעלעג ןוא ווַאלסַאיערעּפי טדָאטש רעד ןיא ןעטלַאהעג טָאה שטיװָאניּבַאר םוחנ סָאװ ,לעטָאה ּםיט רעד רעדָא ,הינסכַא יד .םענייאניא םינימ עדייּב -- רעדָא ,םינימ ייווצ עגיזָאד יד ןעשיווצ ךיז טניפעג סָאװ ,סעבלעזַא סיּפע רָאנ ,לעטָאה ןייק טינ ןוא הינסכא ןייק טינ ןיא "רהָאפ -נייַא,, ןייא --- ? "רהאפנייַא; ןיַא טסייה סאו ,רהיא טסייוו
14 



 יי עי

 יֿיוא ןעוועג זיא יז ןעוו ,םונימ רעטוג א ןיא ןעוועג רָארג זיא'ס

 רָאנ -- ,סעּב ןיא ןייז וצ טמעשענ ךיז טָאה יז לייוו יצ ,טנעלעג

 ענעי .רעטכעלענ רעזייּב רענדָאמ א רהיא ףיוא ןעלַאפעגנָא זיא'ס

 יז זַא ,טניימעג טָאה עמ .טעשטיווקעג שזַא ,טכַאלעג ױזַא טָאה

 ןעלעפענ רהיא ןענעז ץלַא ןופ רהעמ ! ןעמוקַאּב קַאלש םעד טעוו

 רהיא ייּב טָאה "קיּפוּפ, ."תשקשק , ןוא ?קיּפוּפ ; רעטרעוו יד

 ןוא .גנוּבײרשַאּב רעניזָאד רעד ןופ דלעה רעד יקַאט ןעסייהעג

 םניורקעג יז טָאה ןעמָאנ םעד טימ -- ( טעקשַאק ) "תשקשק ,

 םעיינ ַא ןענָארטעג טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד לע'רוחּב ןערעטלע ןייֵא

 .טעקשַאק
| 

 ַא םימ רָאג ןעגידנע ךיז טעוו'ס זַא ,איבנ ַא טייז טהעג ,ונ

 ןיא ךיז ייּב ןָאקיסקעֿפ ם'נופ רּבחמ רעד טָאה יאדוא ! רעטכעלעג

 .טזָאלעגסױא טוג ױזַא ךיז טָאה'ס סָאװ ,?מוג טשטנעּבעג ןעצרַאה
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 טכולע-םולש-

 .רעסערפ ,שטָאד -רעפ ,רעסישנעקָאלפ ,טכָאלפ ,עגירדעקסשילפ ,רעפייפ .,קַאיליופ ,קנערק עטּפעלשרַאפ ,שטנעמ .רעשלַאפ ,שטַאפנָאֿפ -- פ יה | | .עּפעשטירּפ ,םדִא -ארּפ ,קיּפמעּמ ,עלעלעטעּפ ,פעצעלּפ ,רעטָאנרעּפיּפ ,קיּפוּפ ,קינסַאּפ -עטסופ ,ךרַאּפ ,,שטַאטרַאּפ ,ערָאיצַאּפ  ,קַאינדֹוקסַאּפ -- 9
 : .חשקשק ,רעכירק ,קעלק ,ָאנד" -ןהֶא -עקשיק ,רערהעקנעמיוק ,ןצּבק ,רעכַאמשילעּפַאק ,רעלעיּפשנעטרַאק ,רעגנילשילפָאטרַאק ,עקילַאק ,לעפעלכָאק ,קינשזרָאטַאק -- ק יי | .תערצ ,ןעּברַאש רענעכָארּב -עצ ,ּפָאק-םלצ ,הכולמ-הרוצ ,ץלעּפ-ןיא-קידצ ,קעובצ -- צ :

 .חרּת -- ּת .ּבַארקש ,טיורּב טימ ץיונש ,קירדנעמש ,ץענּב"רעדנימש ,ּפָאק -ךמש ,עטַאמש ,פןמ-םילש ,גנַאלש ,עסקיש ,שטנעטאילש ,ץעגייש ,רעטסוש ,ץלָאהקיּפ ןּב הטוש .,יוג-תּבש .,ןַאטַאלרַאש -- ש .עשורמ עשר ,ךאטער ,קינ'תוליכר ,חצור ,רעטיור -- ר
 ,עפָארטסַאטַאק רע'סואימ א רָאנ טימ ןעגידנע טנַאקעג ךיז טָאה סָאװ ,השעמ ַא ןעפַארטעג ךיז טָאה סרעוו םעד טימ .."עמאמפיטש ַא ןופ ןושל-חנעמ ַא6 :סע רע טָאה ןעּבעֶג -ענ ןעמָאנ א ןוא ,טסַאפרַאֿפ טָאה םכילע-םולש רעגידנעמוק רעד סָאװ ,קרעוו עטשרע סָאד ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,ןעוועג זיא סָאד
 ֿםייוו יצ ,ןעסיוו וצ רעווש זיאס :סנ א ןעהעשעג ןזיא סע ןוא .עמאמפיטש רעד רַאפ טנעיילעגכרוד ךָאנ סע רע טָאה ,טנעיילעג ןיילַא סע טָאה רע סָאװ ,יד-אל ןוא  .ויּת זיּב ףלַא ןופ טנעיילעג -רעּביא ןוא די"בתּכ םעד ךיז וצ ןעּבעגעג םענ ַא ןוא גינעווניא טקוקעגניירא ,ןעטניה ןופ טכַאנייּב פָאמנייא ןעגנַאגעגרעטנוא רע ןיא .קַאמשעג רהעז סיּפע טייּגרַא ןַאמ-חרבח רעד זַא ,טקרעמַאּב ,םינּפַא ,עטַאט רעד טָאה .ךוּברעטרעװ סָאד ןעּבירשעגרעּביא ֿפָאמ עכילטע ,טציוושעג קרַאטש רעסאפרַאפ רעד טָאה ,תיּב-הלא ן'כָאנ גנערטש טלעטשעגסיוא ןייז טזומעג טָאה סע תמחמ



 ,םענייאניא ייז ןעלמַאזפיונוצ ,עמַאמפיטש ןייז ןופ טרעהעגנָא ךיז

 טלעמַאזעג ,טליופעג טינ ךיז רע טָאה ,לעכיּברעטרעװ ןימ ַא ןעכַאמ

 ,לעסיּב שביה ַא טלעמַאזעגנָא ייז טָאה רע זַא ןוא ,טלעמַאזעג ןוא

 ַא טציוװשעגּפָא ,תיּב-ףֶלַא ן'כָאנ ןעריטרָאס ןעמונעג ייז רע טָאה

 ,ןָאקיסקעל םענייפ ץנַאג א טלעטשעגפיונוצ ןוא טכענ עטוג רָאּפ

 : ןורּכז ן'פיוא רָאנ ןעּבעגעג ָאד טרעוו סע רעכלעוו ,תיּביחלַא יַּפ-ע

 ,האירּב ענעסענעגנייַא ,לעזייא ,טָאידיא ,קילנמוא ,ןויבא --- א

 .יאדמשַא ,רַאנ רענעסירעגּפָא

 ,ץָאהרעדנילּב ,רעדיײנשלעטייּב ,ןלטּב ,גנוידֶאּב ,ןַאוולַאּב --- ב

 .שינעפעשַאּב ,הלגע-לעּב ,רעּביירטנערעב ,רעלטעּב ,םעזעּב ,רעדעּב

 .יזנַאה עטרעיילשעג ,בנג ,ןלזג ,ןלדג ,םלוג ,יוג --- ג

 .שטַאקרעד ,תולד ,וחַא-רבד ,קישטשָאנָאד -- ד

 -טניה ,ייטלוה .,ץָאלקעצַאה ,ךַאמצָאה ,סיצנַארדעלַאה -- ה

 | .גנוי"רקפה ,ןמה ,רעדיינש רעגידעקניה ,רענעלש

 .ךתקדצו ,רעגימערעוו ,קירוועוו ,עקילַאק עטסיוו ,ץנַאװ --- ו

 ,לעגיופרעמוז ,עצילסיק ערעיוז ,עווָאלַאּפ קַאז ,עקיאַאז --- ז

 .שיילפציז ,רעפיוז
| | 

 -םכח ,לעקנעי-םייח ,ריזח ,קזוח ,רעּפַאח ,קינסופילַאח -- ח

 | - .ערילח ,הלילּב

 ,רעפעפ רעשיקרעט ,שּפט ,סטכבינעגיוט ,עּברָאט ,רעטָאט -- ט

 .עקשיק הפירט
| | 

 .רעטָאק-םי ,קינ'ומש-חמי ,עקרוי ,שטַאגנוי ,טנוהעקטַאי --- ו

 יי .םיבלּכּבש בלב ,קינ'וב-3 ,ןבזּכ -- ּכ

 ,רעסישנערעטמַאל ,חלצוידא? ,רעדָאֿכ ,קינזַאּבַאל ,סּוּבאֹל --- 5

 יי .רעהעגנידעל ,קינ'ואו-דמל ,רענניפ

 ,דמלמ ,רינמ ,שירדנָאמ ,רוחּב עוילטעמַאמ ,עּפלַאמ -- מט

 .דמושמ
 .קינ'הּפכנ ,קינדונ ,רעשַאנ ,עלעדוּפַאנ ,םינּפ שירַאנ --- נ

 .שטַאקרַאמס ,ןושטשיווס ,שטעלָאװס ,עלואווַאס --- ס

 .ןשקע ,שירקע ,שוּפע ,ןויבאו ינע ,םינּפ-תוזע -- ע
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 טָאה רע סָאװ ,תוללק עלַא ןעביירשרַאפ טלָאוװרַאפ . ,זָאירוק סלַא ,םהיא ךיז טָאה ,רעּביירש א ןייז לָאמַא טעװ רע זַא ,ט'מולח'ענ טינ ןליפא רָאנ ךָאנ טָאה ןוא ,טײטַאּב ןעּביירש סָאװ ,טסואוועג טינ -ךָאג ךָאנ טָאה רע ,ןערהָאי עגנוי יד ןיא רָאג-רָאג ךָאנ .ןושל .-הנעמ רהיא ןופ ןוא עמַאמּפיטש רעד ןופ טשַאנעג רע טָאה קרעוו עגידרעטעּפש ענייז ןיא רעטרעװגָאלש ןוא תוללק לעסיּב שּביה ַא זַא ,הרומ ךיז זיא עיפַארגָאיּב ףעניזָאד רעד ןופ דלעה רעד .."| רעיירטעג ,רעטָאּפ רעגיצרַאה ! טָאג רעּבעיל ,שינעּפ -מירשנייא ןייֵא ,שינעּפמירש א ,שינערַאדניא ןייא ,שינערַאדרַאֿפ ַא ,שינעראד 8 ,שינעקירטנייַא ןייֵא ,שינעקירטסיוא ןייַא ,שינעק -ורטרַאפ ַא ,שינעקירט ַא ,שינעסייּב ַא ןוא שינעסייר א ,שינעכ -ערּב ַא ןוא שינעכעטש ַא ,םלוע לש ונוּבר ,ןעּפַאחנָא ךיד לָאז'ס, : ןמח ינֹּב תרשע יד ןוח ןעטוג ַא ייּב יו ,םעטָא ןייא ןיא ןוא ,לעטשּפָא ןייא ןהֶא רָאנ ,פהעמיוּב רעטונג א יו ,ךיז ןעגיוצעג ןוא ךיז ןעסָאנעג ןוא ןעטכַאלפעג ןוא טהערדעג סע ךיז טָאה -- ןיירַא פיומ ןיא רהיא טּפַאהעגנירַא ךיז טָאה טרָאװ 8 ןוא טגעלעג -ףיוא ןעוועג יז זיא לָאמַא ןוא ...! ןעּביירשניירא ךיד ןוא ןעקעמ  -סיוא םענעגושמ ַא -- ןעּביײרשניירַא ! תחדק ןופ ךיד ןעמ לָאז ןעּבײרשּפָא -- ןעּבײרשּפָא ! טדיוט םוצ ןערעוו וד טסלָאז ןעּבירש -רַאפ -- ןעביירשרַאפ ! ןעטּפעצער ריד ןעמ לָאז ןעּביירש זיא ? ןעּביירש יװ ,טרָאװ גידלושמוא ַאזַא טמענ ,פשמל ,רעגייטשא ,יצ ! םלוע-תיּב ץפיוא ךיד ןעמ לאז ןעגָארטקעװַא --- ןעגָארט -קעװַא !טנעה יד הוא ךיד ןעמ לָאז ןעגָארטמורַא -- ןענָארט -טורַא !ןעטדױט ַא ךיד ןעמ פָאז ןעגָארטסױרא -- ןעגָארט -סױרַא !ןעקנַארק ַא ךיד ןעמ לָאז ןעגָארטנײרַא --- ןעגָארט -ןירַא ! סעציײלּפ יד ףיוא חור רעד ךיד לָאז ןענַארט -- ןעגָארט ! טסּבעל וד ?ייוו סטוג ןייק וד טסלָאז ןעבָאה טינ --- ןעּבָאה טינ | תורוכג תוּכמ וד טסלָאז ןעּבָאה -- ןעבָאה ! זייּב סָאדלַא ןערעוו ךייַא לָאז טגָאזעג -- ןעגָאז ! ויבייא ףיוא ןערעוו רהיא טלָאז ןעניוושנא -- ןעגייווש ! ץיה ןופ רהיא טלָאז ןעדער -- ןעדער



 טָאה --- ! בוט לזמ , ."עמַאמפיטש א וועשטידרַאַּב ןופ ןערהיפ וצ

 ןעגָאזנַא ןעּבעלרעד טָאז רהיא --- ,ןיציּבר יד טשימעגניירא ךיז

 רעדניק יד טזָאלענּפָא טָאה יּבר רעד ןוא ..,7! תורושּב ערעסעּב

 ,טייצ רעד רַאפ םייהַא

 עצנַאג יד ןעפָארטעג רעדניק יד ןעּבָאה ,םיהַא ןעמוקעג

 םימ הנח עמהומ יד ,ןהיז ענייז טימ יניּפ רעטעפ םעד  החּפשמ

 ,ייט ןעקנורטעג טָאה עמ .,שיט םורַא עֶלַא ,רעטכעט ערהיא

 טרעכיורעג ןוא .סטכטמעננייַא ןוא ךַאקעל ןעסענעג .טשרמולּכ

 םרָאװ ַא וצ טרָאװ ַא סָאװ ,דער עטסוּפ טדערעג ןוא ,ןעסָאריּפַאּפ

 סָאװ םרעהעג טשינ טָאה רענייק םורָאװ ,טּפעלקעג טינ ךיז טָאה

 ענייז ןיא ןָאהטעגנירַא ןעוועג זיא רעדעי .,טגָאז רערעדנַא רעד

 ןייא ןיא ןעטלַאהעג ןעּבָאה םענייאניא עֶלַא ןוא ,ןעקנַאדעג ענענייא

 יּפֶא ןוא ןעטכַארטַאּב ןייא ןיא ןוא עמַאמּפיטש רעד ףיוא ןעקוק

 ןיא טלעדנַאהעגנייַא טָאה עטַאט רעד סָאװ ,האיצמ יד ןעצַאש

 ן'טימ ןערעירפוצ ןעוועג זיא עמ ,ךיז טכַאד ,ןוא --- וועשטידרַאּב

 --- רקיע רעד ןוא ,עשירַאנ ןייק טינ ,ע'רובכּב ַא ענידיא ַא ,קוקנֶא

 !לַאג ַא ןהֶא שטנעמ ַא ,עטונ ַא ,עטזאלעגוצ ַא ,עכילּבעיל ַא

 -- ןעלעטשנא טכַאמעג ,טרעדליּפעג ָאד ייז ןעּבָאה סָאװ טנייה

 | | ...+ ?עמַאמפיטש ,

 טָאה ,ייווצ ןיא רעדָא םורַא ךָאװ א ןיא ,רעטעּפש-טעה טשרע

 .ארעּפמעט ןעגיציה רחיא טימ ןעזיװענסױרַא עמַאמפיטש יד יז

 תמא רהיא טימ ,ךַארּפש רהיא טימ סיורא 3 םרוק ןוא טנעמ

 ,עכייר ַא ,עטַאלג א ךַארּפש ַא ,ןושל-עמַאמפיטש רעוװעשטידרַאּב

 ,םַארג םוצ ןוא ,הללק ַא טרָאװ סכילטיא ףיוא גידנעמולב ַא

 ךיד ןעלָאז ןעסע -- ןעסע :?שמ57 .טומ ןעטוג ןיא אקוד ןוא

 -- ןעיירש ! םעקווַאיּפ ךיד ןעלָאז ןעקנירט --- ןעקנירט - ! םערעוו

 ןעמ לָאז ןעהיינ --- ןעהיינרַאפ ! ןהייצ יד ףיוא וד טסלָאז ןעיירש

 --- ןהעטש ! דרע רעד ןיא וד טסלָאז ןהעג --- ןהעג ! םיכירכּת ךייַא

 ןיא רהיא טלָאז ןעציז --- ןעציז !םעצוװַארּפ וד טטלָאז ןהעטש

 ? דרע רעד ןיא רהיא טלָאז ןעניֿפ --- ןעניֿפ ! ןעדנואוו עטקַאהעג
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 םכילע-םולש

 טכטרּבעג ןוא ןעמוקעג זיא עטַאט רעד, :הרושּב א טגָאזעגנָא ייז טָאה עמ ןוא ןיירַא ררח ןיא ייז וצ ןעמוקעג ןעמ ןיא טָא םורָאװ ,גנַאל ףיוא טינ רעּבא ,ןעקנַאדעג ןוא תובשחמ ענדָאמ ןעפורעג -םױרַא ןוא ןעּבענעג עקרַאּפ א פעסיּב א ייז טָאה סָאד -- הרוחס -עדנַאבָארטנַאק ןימ 8 ןערָאװעג עלייוו ַא ףיוא ןענעז ייז סָאװ רָאנ ,רעדנוזַאּב דניק סכילטיא רעייט םהיא ןענעז יז זַא ,בעיל ייז טָאה עטַאט רעד זא ,טלהיפעג ןעּבָאה ייז ,תמא .אפוג רעדניק יד רַאֿפ ןעוועג סָאד זיא ץלַא ןופ רעגרע ,רעדניק יד טימ שטיינק רעד םינ ןעוו ,קורדנייא ןעטוג א טכאמעג טלָאװ ףעירּב רעגיזָאד רעד | "  ינממ ..םולשּב ןעכיג ןיא ןעהעז ךיז לָאז עמ ,ןעפלעה לָאז ךרּבתי םשה .םולשו םייח קר שרחל ןיא רתוי ,/ .םייצ עצרוק א ףיוא רעדניק עכילטע טנעקייל -רַאפ עמ זַא ,רעטניזעג זיא סעװטסלעטַאיָאטסּבֶא ערעטיּב עכלעזַא טא ייּב רָאנ ,רעדניק ןענעז רעדניק .ייז ןופ הלילח טנעה יד ּפֶא טינ ךיז טשַאו רע ,עּבַאּב רעייז ייּב ךָאד ןענעז יד -- ךעלדיימ ייווצ יד ןוא ,ערעטלע ךָאד ןענעז ערעטלע יד : ךהיא ףיוא סח רעדניק עלַא טינ ןענעז יַאסדיוװיאס  .ןערעוװ עריואוועג ןיילַא סָאד יז טעװ טייצ רעד טימ ?לָאמ א טימ ןעסיוו סָאד יז לָאז סָאװ וצ -- טָאה רע רעדניק לעיפיוו ,ךיג יוזפ ןעגָאז טינ רהיא פָאז עמ ,טעּב רע ןוא ,האיצמ רעד טימ ןעמוק ,םשה הצרי םא ,ןעכיג ןיא טעװ רע ז8 ןוא ,טלעג ןיא ןה ,סוחי ןיא ןה ,םינפוא עלַא ןיא האיצמ ַא זיא סָאװ ,ןעכיילג ןייז ןעוועג חּכזמ םהיא טָאה טָאג זַא ,,טעפַאטש , א טקישענוצ רעהירפ רע טָאה ,וועשטידרַאּב ןומ הרוחס דעד טימ םיהַא ןעמוק וצ טפרַאדאּב טָאה רע זַא :  היארהו ?רוס רעד ָאד זיא סאוו ? ןעטלַאהַאּב ָאד ךיז ןעמ ףרַאדַאּב ףיז טגערפ ,עשז סָאװ ,רעדניק ענייז וצ עמאמםיטש ַא טכוז רע זַא ןוא ,וועשטידרַאּב ןיא ןיא עטַאט רעד זַא ,סע טסייה ,ןיוש -ימ ןעסייוו ..."? םימותי יד רַאֹפ עמַאמפיטש ַא ןעגנערּבוצּפָארַא ןמלַא ןייא ןָא סע טמוק גנירג יוזַא ? עשז סָאװ, : שיטַאמָאלּפיד רהעמ ךָאנ טייז רהיא ןוֿפ טצעזענוצ ןיציּבר יד טָאה עגַארפ
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 עמַאמפיטש ַא ןופ ןושל-הנעמ ַא

 -- קרעוו עטשרע סָאד -- .תיביּתלַא ן'כַאנ תוללק --- .עמאמפיטש ַא

 .תוללק ןופ ןַאקיסקעֿל ַא

 ? "עמַאמפיטש; -- טּפַאחעגנָא ןעשטנעמ ךיז ןעּבָאה סָאװ

 ןוא "עמַאמפיטש; םרעהעגנָא ךיז ןעּבָאה רעדניק יד נילרעוו

 זיא עמַאמפיטש א זא ,ןעניימ טנעמענ ייז ןעּבָאה ,"עמַאמפיטש ,

 םירש ןעדעי ןוא טירט ןעדעי ףיוא זַא .רענרעה טימ תמאּב יקַאט

 ,סױא-טרַאװ} :עמַאמפיטש רעד טימ טעשַארטסעג ייז ןעמ טָאה

 ןוא טלעוו רעד ףיוא ןערהָאפסױרַא עטַאט רעד םעוו טָא ,םיצקש

 רַאפ סָאװ ,ןעסיוו רהיא טעװ ,עמַאמפיטש א ןעננערּב ךייַא טעוו

 רעמַאט -- רהעמ רהיוא םפרַאד סָאװ ,,,ו ןעּבָאה רימ טָאג א

 ,טמערַאװ ןוז יד; : ןעמ טגָאז ,גירלעניופ ױזַא טינ ןוז יד טמערַאו

 טלעוו ַא ,םעד ןיא ןייז סיּפע ךָאד זומ סע ..עמַאמפיטש ַא יו

 ? ענושמ ןעד זיא
| 

 קעװַא זיא'ס .ןערָאװעג םלענ עטַאט רעד זיא ֿכָאמ א טימ

 ןעמוקעגניהַא זיא אוו יךַאֹו א ךָאנ ןוא ,ךָאו א ןוא ,ךָאו ַא

 רָאנ ,ךיז ןעשיווצ ןעדער ערעטלע !טינ טגָאז עמ ? עטַאט רעד

 .קנואוו ן'םיוא רהעמ ןוא ,ןערעה טינ ןעלָאז רעדניק יד ,טייהרעליטש

 ַא טימ טּפַאחענסױרַא ךיז יּבר רעד רדח ןיא טָאה לָאמ ןייא רָאנ

 ךָאנ ָאטשינ; :רעדניק יד ייּב ןעּבעגעג גערפ ַא טָאה רע ,טרָאװ

 רעשיטַאמָאלּפיד רעגיזָאד רעד וצ "? וועשטידראּב ןופ עטַאט רעד

? 





 טל אה ניא

 י * עמַאמפיטש ַא ןופ ןוש5- הנעמ ַא

 * י* +* רעיוט ם'ייב עלעקנעב ז'פיוא

 6 2 4 * * * רָאטקעלַאק רעד

 6 * * * + סמעדייא ענעטָארעג יד

 * * * םסעקרָאװדיּפ יד ןוּב דלַאנרַא

 * * * + + ןַאמַאלַאס לעטסיוַאנמינ

 8 8 + * י + * "עיסנעפ, יד

 סרפ * + *+ + +* + - .יָֿכא רבח

 * +* + םירמזײלכ ןוא םינזח ןעשיווצ

 3 * + * * * + + + {בונגנת אל

 ' * * * +* . .לעדיײמ ס'נזח םעד

 * * * + * תופקה וצ הרותיתחמש

 סי פ + +* + + + +. + סיוירק רעד

 ' ר ' י * * + + ןעדנוטש טיג רע

 2 א + = * * + + עילידיא ַא

 וי + ןעגנונעפָאה עטרהעטשעצ יד

 * * י עילידיא רעד ןופ ףוס רעד

 * ' + + רנויענ רהָאֹי בלַאה ַא

 * ' * + םייה רעד ןיא רעדעיוו

 * עלעטש עכייר א ףיוא טרהַאפ רע

 * +* רהַאװ רעד ףיוא ןוא םולח ןיא

 .+ רעגײז ַא טימ השעמ ַא

 ּופ .טלַאטשעג ם'ניא טָאג ןופ ךאלמ ַא

 * י געמַאזקע רעטכירעגמוא ןייֵא

 * * * + + ?קישטשעמַאּפ ַא דיא א

 * * י * * הרַאד ןיא ןעבעל סָאד

 = 6 6 2 2 4 םאנַאקע רעד ידָאד

 = 6 . 4 * + וויזירּפ רעד

 : וװעשטידרַאב זופ עביוט עמהומ יד

 * י * * רהַאפסירַא רעטשרע רעד

 ר ' ' * + +* + +. סעיצקעטַארּפ

 6 6 6 6 . -. 4 * +- ?ינרעּכוק

 6 + 5 "רַאטערקעפ; א ןופ עכעטש ַא

 3 8 ' * י * + . "סערָאביװ;, יד

 ' * ' ' + + עעיפַארגַאיב ןיימ וצ

 * * * + -+ םכילעיםולש ןופ האוצ יד

 * '* *י םנילע'םולש ןופ עיפַאטיּפע יד
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 עּבַאב יד טרעפטנע -- .ןעפלָאהעג רימ טכָאװ טָאג ---

 ַאזַא ןעװעדָאהסיױא ןעפלָאהעג טָאג רימ ךָאד טָאה טָא --- .גיהור

 ,ארוס טָאה ,השורי ןיימ ףיוא סױרַא-טקוק סָאװ ,וד יו שירק

 ..ןעקעלק טינ םהיא טעוו'ס

 רהיא ןופ יסָאס עמהומ יד םהיא טפור -- !יוצוא --

 ...! ןעגָאז סיּפע ריד ףרַאד ךיא ,רעהַא םוק ! יציא --- .לע'רדח

 טָאה יז סָאװ ,לעטיג עּבַאּב רעד ןופ ןָא-ךעלעווק רעדניק יד

 ,היחמ ךיז ןענעז ןוא ,ןיציא רעטעפ םעד ןעטינשענּפָא גיצנוק ױזַא

 .םיהַא קירוצ ןיוש ןערהָאפ ייז סָאװ

 -םיטש, טרָאװ סָאד זָאנ ןיא ןיירַא רָאנ ייז זיא ?עסיּכ 8

 ייז .לָאמ ןעטשרע םוצ טרעהרעד ָאד ןעּבָאה ייז סָאװ ,"עמַאט

 סעכלעזַא סָאד זיא סָאװ ? עמַאמפיטש ַא ןעּבָאה ,סע טסייה ,ןעלעוו

 ,רעטיּב ױזַא עמַאמפיטש ַא זיא סָאװ טימ ןוא ? "עמַאמפיטש,

 ...1 תונמחר ייז ףיוא סנעטייצַאּב ןיוש טָאה לעטינ עּבַאּב יד סָאװ

 ןיוש יאדּכ זיא'ס .עטַאמפיטש יד ןעקוקוצנָא ,ןעּבעלכ ,יאדּכ ןיא'ס

 .םייהַא ןערהָאפ וצ

 !םייהַא !םייהא !םײהַא
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 .עמאמפיטש א וצ ןעלַאּפניירַא ןעלָאז רעדניק ס'רתסא-היח רהיא ,טינ ליוו יז ,ןעזָאל טינ ייז טעוו יז ; טנָאזעג טָאה לעטינ עּבַאּב יד .השעמ עטסָארּפ ַא 4? חשעמ יד זיא סָאװ .ווַאלסחָאּב ןיא ןעּבילּבעג ןענעז ךעלדיימ ייווצ יד ,ךעלגנוי יד רָאנ ןערהָאֿפ סע .קעװַא ייז ןערהָאפ עלַא טינ סָאװ ,החמש יד ןעוועג טרהעטשרַאפ ייז זיא ,קעװַא ןערהָאפ "רעדניק ערמערפ,, יד סָאװ ,ןערעירפוצ ןעוועג אסוד ןעטלָאװ ייווצ יד ,"טנוזעג-טרהָאפ, ןעטלַאק א ייז ןערעה יסָאס עמהומ רעד טימ יציא רעטעפ ם'נופ רָאנ .טנעה עטהערדעגסיוא ערהיא טימ ןעניוא יד טשיװ לעטיג עּבַאּב יד ןוא ,ןעדיא עכילרהע ןייז ייז טסייה ןוא ,ךיז טהעטש
 : ןענעמראפ ס'עּבַאּב רעד טגיל סע ואוו ,סנעשיק יד ףיוא טקוק ןוא תֹואּפ יד ךיז טעלג ,עלעכיימש ַא םימ יציא רעטעפ רעד ט'הנעט

 ! עה - עח ? טוג זיא ,עמַאמ -םיטש ַא וצ ןײרָאװעלַאפ ךעלגנוי יד זא ןוא , -- |
 ..רעדניק ס'עמַאמּפיטש רעד ןעשטנאינ םייה רעד ןיא טּביִנלְּב ?עדיימ א ? סָאװ לעדיימ ַא ןוא .ןירַא רדח ןיא גָאט ןעצנַאג ַא ףיוא קעװַא-טהעג לעגנוי ַא ? ןעמַאמפיטש ַא לעננוי א טכרָאה סָאװ ? ךעלדיימ וצ ךעלגנוי וד טסכיילג סָאװ --- |

 .ךיז ייּב טזָאלעג --- עּבאּב יד םהיא טרעפטנע -- ךעלדיימ עלַא ךיא טלָאװ -- | | יי ! עח - עח ?ךעלדיימ ןייז ןעלָאז רעדניק עלַא ןעוו ,ֿפשמל ,ןעוועג טלָאװ יו ןוא -- ; ךיז טסיוטש עמ סָאװ םיוק ,שיטַאמָאלּפיד ףעיט טדעד ןוא טלעכיימש ןוא סנעשיק יד ףיוא טקוק ,תואּפ יד ךיז טעלנ רע ..טנידעירפַאּב טינ ץלַא ךָאנ םעד טימ ןיא יציא רעטעפ רעד
 : טלעטשרַאפ ץלא ןוא ,עלעכיימש ַא ןֹהֶא רָאנ ,רעטייוו טדער יציא רעטעּפ רעד

  :(עח-עח א ןֹהֶא ןיוׁש ) ? ךעלדיימ פעיפ יֹוזַא ןעטלאהוצסיוא ףיֹוא ,לשמל ,טלעג ןעמונעג וד טסלָאוװ ואוו --- יה
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 ,רע טנָאז ,רע זיא גירעזייה .טכאמעגסיוא טינ ךיוא סָאד טכָאװ

 "עג רע טָאה הרוּת-תחמש ןעגיטנייה .הרוּת-תחמש ןופ ןערָאװעג

 .לָאמ עלַא רע טקנירט ןעּפנַארּב ,טסייה סָאד .ןעּפנַארּב ןעקנורט

 עשּביה ַא רָאג-רָאנ טכַאמעג רע טָאה הרוּת-תחמש בעילוצ רָאנ

 סָאװ ,סָאד ןוא ...טרעטנימעג םהיא טָאה עמ זַא ,הרבס ַא !הסוּכ

 זייוודניק סָאװ ,םעד רעּביא זיא ,ּפָאק ץפיוא ךילּפ ַא טָאה רע

 ןייֵא ןעוועג .ןעמעק טינ ,ןעגָאװצ טינ ןעזָאל טינ ךיז רע טנעלפ

 יגיצנייא רָאה יד ןעסייר טזומעג דלַאװג טימ םהיא ןעמ טָאה .,ןשקע

 טימ ךיז ןעּבָאה ,לָאמ א ךָאנ ךיא גָאז ,ןעכַאז עֶלַא יד רָאנ .זייוו

 העיסנ רעד ֹוצ טָאה טדָאשעג .טרהעקעגנָא טינרָאג העיסנ רעד

 -ערעּפ ןופ ןערָאװעג טקישעג זיא חנ שטָאח : ךַאז רעדנַא ןייַא

 ןערהיפ וצ ןעגנערּב לָאז רע ,לעיצעּפס ווַאלסהָאּב ןייק ווַאלסַאי

 טָאה ןעגעווטסעד ןופ ,רעדניק סע'שטיווָאניּבַאר םוחנ ןעטרָאד ןופ

 םָאג םהיא טעװ רעמָאט --- ןויסנ םעד ןהעטשייּב טנַאקעג טינ רע

 סָאד טעװ ,ךעלדנױשרַאּפ רֶאּפ ַא שטָאח סגעווקירוצ ףיוא ןעקישוצ

 םימ קרַאמ ןיא טחערדעגמורַא ךיז רע טָאה ,ןענופעג יו ןייז

 "עג ןעּבָאה ךעלדרעפ יד ,יירד ןוא ייווצ ןוא נָאט ַא שטייּב רעד

 יד !:קעל ַא טינ ךעלדנױשרַאּפ ןוא --- רעּבָאה םעד טעקמָארח

 טָא ןוא ! םתמח לעו םּפַא לע ןעוועג ןעטרַאװ סָאד זיא רעדניק

 חנ :ןמיס ַא ! ןערהָאפ ייז --- הרושּב עטוג יד ןָא ייז ןעמ טנָאז

 ןיוש טרימש ןוא ןעגָאװ םעד טעשטַאקענסױרַא וליפא ןיוש טָאה

 -- ברעמו חרזמ יכלמ ?ּב ןעמוק ןיוש ןענעמ טציא) רעדער יד

 טימ דיוּב יד ַא טָא ןעטישנא םהיא ןעמ געמ טציא ! ןעלַאפרַאפ

 געמ ,וַאלסהָאּב ןיא העש עגירעּביא ןייֵא ןעּביילב לָאז רע ,דלָאג

 זַא !ןערעװ ןעקנוזעגנייַא רעדָא ,ןערעוו טנערּברַאפ טרָאטש יד

 ןיא ןירַא ךיז ןעּפַאח רעדניק יד ..."! ץ'חנ בר טינ טנעק רהיא

 ּפֶא ךיז ןענעגעזעג ,ןיירַא געוו ןיא ךיז ןעּביױלק ייז .ןיירַא בוטש

 ן'טימ ןוא זיולק רעטלַא רעד טימ ,םירבח רעװַאלסהָאּב יד טימ

 רעד םימ ןוא ןעדייז ן'טימ ןוא "סָאר, ץטימ ןוא ?עזיילק ןעלעג

 "רַאפ ,רסומ ייז טגַאז השעמ תעּב יסָאי-השמ עדייז רעד .ןעּבַאּב
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 שטָאח ,ןעּבעל ןוא ןעּבעל ךָאנ רעּבָא יִז טעװ ,סיעכהל-וצ ףיוא ייז
 גיוט סָאװ םורָאװ ,אחינ רהעמ לָאמ טנעזיוט רהיא זיא טריוט רעד
 ַאזַא ןעּבָארנַאּב ,עקילַאק ַא ,טגָאזעג סנייטשמ ,ןעּבעל סָאד רהיא
 דניוו ,רעדניק לעיפ ױזַא ןופ עמַאמ ַא ,רּתסא-היח ַאזַא ,רעטכָאט
 סנעניוּבנעלע עטהערדעגסיוא יד טימ ..!העֹװו ןוא רהיא זיא
 יד וצ-טפור ,ןעגיוא יֵלַאק ערהיא ןופ רערט ַא סױרַא יז טשטעווק
 ,סנעשיק יד רעטנוא טנעה עטהערדעגסיוא יד טימ טרַאש ,רעדניפ
 ,סנעשָארג רַאּפ ַא רעדנוזַאּב ןעכילטיא ייז טקנעש ןוא סױרַא-טמענ
 ןוא ךעלקעּב עטיור יד טימ עביל-הוח עניילק יד סָאד טהעזרעד
 עמהומ רעד וצ דלַאּב פא סע טגָארט ןוא ךעלעּפיל עניילק יד טימ
 רעטעפ םעד רעּביא דלַאּב סע טיג יסָאס עמהומ יד ןוא ,יסָאס
 ענ ע גיי א ערהיא רַאפ זַא ,ךיז ייז ןעקשוש עדייּב ןוא ,ןיציא
 רעדניק עד מ ע רפ יד ןוא ,עקיּפָאק ַא ןעמ טעװעלַאשז רעדניק
 ,סָאד ןערעה רעדניק יד ןוא ..!עצנַאג סעקטנָאיאמ ןעמ טלייטעצ
 .לַאג רעד וצ ייז טנָאלש סע .,ןייַא טינ ייז טהעג סע ןוא

 ןענעז ייז זַא ,ןעלהיפ רעדניק יד .רעגרע ץלַא רעטייוו סָאװ
 ייז ,ןעסע ייז תעּב ייז ףיוא טקוק עמ יװ ,ןעהעז ייז .גירעּביא ָאד
 ."ךעלטיטעּפא, ערעייז ןופ טדער עמ זַא ,סעצײלּפ יד רעטניה ןערעה
 ןיוש ייז זיא סע .זלַאה ןיא ןעסיּב רעד ןיוש ייז ךיז טלעמש סע
 א ףיוא סױרַא ןיוש ןעקוק ייֵז ,הפירט ןוא סאמגנ גנידסלַא טרָאד
 ןיוש ייז ןעלעוו ןעוו --- ,ן'חישמ ףיוא יו ,ןעטַאט ם'נופ לעווירּב
 | | | .,,9 םייהַא ןערהָאפ

 ןיא לעווירּב עטוג סָאד ,ןעפלָאחעג ייז טָאה טָאג רעטוג רעד
 ַא טימ ןעמוקעגנָא הלנע-לעּב רעװַאלסַאיערעּפ ַא ךרוד :ַאד ןיוש
 --- חנ טסייה רע --- יקַאט הלנע-לעּב ןעגיזָאד ן'טימ זַא ,טפירשוצ
 ךיז טזָאל .,םייהַא ןערהָאפ ןוא ןעצעזפיוא ךיז רעדניק יד ןעלָאז
 ןוא דיוּב ַא טימ הלגע-לעּב ַא יקַאט ןיא הלגע-לעב רעד זַא ,סיוא
 יקַאט רע טסייח ןעסייה ןוא ,ןייז וצ רעהעג סע יװ ,םיסוס טיט
 טָאה ;חנ ּבר טסייה רע זַא ,ךיז ףיוא טגָאז ןיילַא רע שטָאח ,חנ
 ,ךילּפ ַא טָאה ןוא רעגירעזייה ַא זיא רע --- ןורסח ַא רעּבֶא רע
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 טלהיפעג ךיז יז ןעּבָאה ,טסעג ןעוועג ךָאנ ןענעז רעדניק יד ןמזילּכ

 יז ןעּבָאה רעטייוו סָאװ רָאנ ,ווַאלסהֶאּב םעד ןיא טכעלש טינ

 .גירעּביא ַאד ןענעז יז זַא ,ןערעוו עריואוועג רהעמ ץלַא ןעּביױהעגנָא

 ןוא תילט ןיא תודיחיּב ןעסעזעג ךיז זיא יסָאי-השמ ערייז רעד

 רעדָא ,טנערעלעג רעדָא ,טנעוװַאדעג רעדָא ,ןעצלעּפ יד ףיוא ןיליפת

 -רעליטש ןוא טצפיזעג רעדָא ,רעגניפ ן'טימ טקאנקעגוצ ,טעקמַאבענ

 ענייז רערניק יד רַאפ טלהעצרעד רעדָא ,טָאנ טימ טדערעג טייה

 ןענעז ייז סָאװ רַאפ ,רסומ טגָאזעג רעדָא ,לָאמַא ןופ תוישעמ ענעש

 םעד טימרעד ןערעגנעלרַאפ ,ןענעיד טָאנ טשינ ןעליוו ,םורפ טינ

 ןעדיא ךַאּבענ ןעדייל ייז ךרֹוד ןוא חישמ טינ טמוק ייז ךרוד ,ץק

 טרעטיילעג טינ ןענָאק תומשנ רעטנעזיוט-רעטנעזיוט ןוא םנהיג ןיא

 לעיפיוו טרעהעג ןיוש רעדניק יד ןעּבָאה גנידסלַא סָאד ...ןערעוו

 ידנימ עּבַאּב רעד ןופ םייח רעד ןיא ,ןיּבר רעייז ןופ רדח ןיא לָאמ

 ןעשַארטפ ןוא רסומ ןעגָאז בעיל ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא טַאלג ןופ ןוא

 .ןעסענעגוצ גנַאל ןיוש ייז ךיז טָאה גנידסלַא סָאד ןוא ,םנהיג ן'טימ

 ,עקיטילָאּפ יד ןעהעז וצ טנַאסערעטניא רהעמ ךס ַא ןעוועג זיא ייז

 טימ יסָאי-השמ ןעדייז רעייז ייּב ָאד טלעיּפשענּפָא ךיז טָאה סָאוװ

 .בוטש ןיא לעטינ עּבַאּב רעד

 ,תורוס טימ סעגירטניא ןעוועג ןעטרָאד ןענעז טכַאנ יװ גָאט

 רעד טימ יציא רעטעפ רעד  .ןע'תוליכר טימ ןעיירעקשוש טימ

 רעד ּףיוא ךיז ןענָאלק ןייא ןיא ןעטלַאהעג ןעּבָאה יסָאס עמהומ

 ןעמוקַאּבוצסױרַא ןעשארג א רהיא ייּב רעווש זיא'ס זַא ,?עטיג עּבַאּב

 וצ ןיוש זיא רע זַא ,ןעדייז ן'פיוא ןוא ,סנעשיק יד רעטנוא ןופ

 --- ?טלַא וצ ןיוש , .,.,?טּב"רבוע ןיוש זיא רע זַא ,םורפ יױזַא ,םורפ

 טלעכיימשעג ייּברעד ענדָאמ ,טייחרעליטש ט'הנעט'עג ייז ןעּבָאה

 ךיז טָאה לעטיג עּבַאּב יד ןוא ...ןעּפיפ יד ןעמונעגפיונוצ ןוא

 ןעּבעג ייז זַא ,ריחידּב רהיא ףיוא ןוא רונש רהיא ףיוא טנָאלקַאּב

 ןיוש ןעקוק ייז זַא ןוא ,ןעמַאמ ַא יװ ,דובּכ ןייק ּפֶא טינ רהיא

 ןייֵא טימ ןעכַאמוצ לָאז יז --- ,טוג ץנַאנ סע טסייוו יז --- סױרַא

 ..!סױרַא ייז ןעקוק השורי רעד ףיוא ,השורי רעד ףיוא ; גיוא
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 םייחא קירוצ -- בוטיםוי סיוא

 רעדניק יד -- .ההּפשמ רעד ן1עשיווצ סעקטָאילּפ ןוא סעגירטניא
 .םיהַא קירוצ יז טהיצ סע -- .וװַאלסהַאב ןיא םיסחוימ סיוא זערעוו

 -קרַאטש ןוא חמשנ רעד ףיוא גיטעמוא ,ןעצרַאה ן'פיוא רעווש
 -םוי ךָאנ ןענרָאמ ףיוא רעדניק יד ןערָאװעג זיא גידעכָאװ קרַאטש
 ןעּפָארט ַא ןהֶא .הֹּכוס יד ןערעגלַאװעצ ןעמונעג טָאה עמ זַא ,בוט
 -םרוק ( ! ץרַאה ַא ןהֶא שטנעמ ַא ) יציא רעטעפ רעד טָאה תונמחר
 יד ןעמונעצ ,ךכס םעד ןעסירעגּפָארַא ,טנעוו יד ןעסירעגמורַא לֹּכ
 יד טּפעלשעגסױרא החיצר רערעייהעגמוא ןייֵא טימ ,רעטערּב
 יד רָאנ ,( ? סעקעיווצ יד וצ טַאהעג רע טָאה סָאװ ) סעקעיווצ
 א ןעוועג יא סָאד ןוא --- ןהעטש טזָאלעג רע טָאה סעּפיוטס רעיפ
 תודע טגַאזעג ןעּבָאה סעּפיוטס עליוה רעיפ יד םורָאװ ,רעגרע ךס
 עשידיא ,טהעז, :ךיז טנָאלקַאּב ןוא טנַאלקעג ,ןּברוח ן'פיוא
 ,ןעדיא יד ..,/! ןערעוו ןָאק הֹּכוס רעשידיא ַא ןופ סָאװ ,רעדניק
 ןוא טצנַאטעג ,טול-רוּכש ןעוועג ייז ןענעז ןעטכענ טשרע סָאװ
 לָאמ א טימ ןענעז ,רעדניק יו שירַאנ ךיז טכַאמעג ןוא טעקסעילּפעג
 ןעקוק טמעשעג ךיז טעמּכ ןוא ענשטעטַאטס ,רעטכינ עֶלַא ןערָאװעג
 טָאה טעמוא רענדָאמ ַא .ןיירַא ןעגיוא יד ןיא ערעדנַא סָאד סנייא
 -עגנָא ךיז טָאה חרוחש-הרמ ענעטלעז ַא ,טדַאטש יד ןעמונעגמורא
 עלַא ןופ רענירעיורט ןוא רעגיטעמוא ןוא .ווַאלסהָאּב ףיוא טקור
 םורָאװ .םימותי רעװַאלסַאיערעּפ יד ,רעדניק יד ןערָאװעג ןענעז
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 ןייז ןעגניז םהיא ןעפלָאהעג ,ַאררוה ַא טכַאמעג םהיא ןעּבָאה

 רעװַאלסַאיערעּפ ענייז ןופ רע'מינּפ יד ןוא ,ןונינ ןעניד'הרוּת-תחמש

 עדייז רעד ,רע ןוא .השוּב רַאפ טמַאלפענ ןעּבָאה ךעלקינייא

 טוהט רע ! ןוהט קוק ַא וליפא ןעצימע ףיוא סָאד לָאז ,יסָאי-השמ

 .סכיליירפ ַא הניכש רעטּבעילעג ןייז טימ טהעג רע :סנייז ךיז

 -שודקה טלַאה ןערעדנַא םעד ,רע טלַאה עליישטעפ קע ןייא

 טצנַאט ,רעגניפ יד טימ טקַאנק ןוא טלעכיימש רע ןוא ,אוה-ךורּב

 : רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש טגניז ןוא טעּפעה ןוא

 -- הרוּת-תחמשּב חמש השמ

 ! ַאד - ייה ,םָאדירדעטמַאל

 --- הרוּת-תחמשּב וחמשו ושיש

 ! םִאד - םָאד - םָאד ,טָאדירדעטמַאל

 --- ַאד - אד - ירד ,אד - ייה

 4! ַאה ,השמ תרוּת
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 א טימ ןעּפנַארּב לעזעלג ןייא ?ּכה-ךסּב רע טָאה ןעקנורטעגסיוא
 םירוּכש גיצכַא יו ,ןעוועג רע זיא רוּכש רָאנ .ןייוו לעזעלג ּבלַאה
 עכלעזַא ןעזיװַאּבסױרַא ןוא ,רוּכש ןייז טינ ױזַא ןענָאק לָאמ ַא טימ
 : ןעגנולקעג םהיא טימ טָאה טדָאטש עצנַאג יד זַא ,תורובנ

 ! ס'קינרַאמַאה םעד יסָאי-השמ וצ רהיא טגאז סָאװ ---
 ס'קינרַאמַאה םעד יסָאי-השמ סָאװ ,ןעהעז רהיא טעוו ,טהעג ---

 | | ! טוהט

 -ךָאנ ןָאהטעג טשינ טָאה ס'קינרַאמַאה םעד יסָאי-דהשמ ןוא |
 .טצנַאטעג ןוא ןעסַאנ יד ןיא ןעגנַאגעגמורַא רָאנ זיא רע .טשינ
 -עג ,ןעננורּפשענ ןוא טצנַאטעג ! טצנַאטעג יױזַא יו ךָאנ ןוא
 רָאנ ,טצנַאטעג רע טָאה ןײלַא טשינ ןוא .ןעגנוזעג ןוא טעקסעילּפ
 ןעמונעצ ...אוה-ךורּב-שודקח טימ ,"הניבש , רעד טימ -- ןעייווצניא
 קע ןערעדנַא ם'ייּב -- קע ןייא ייּב ןעטלאהעג ןוא עליישטעפ ַא
 עמ יו ,ךיז טהערדעג ןוא --- ?הניכש, יד ןעטלאה טפרַאדַאּב טָאה
 ןוא ןיהַא :טירט ענעדיישראפ טכַאמעג ,הלּכ א טימ ךיז טהערד
 רעדעיוװ ןוא ,קירוצ ןוא ןיהַא רעדעיוו ןוא ,סקניל ןוא סטכער ,קירֹוצ
 יד ,ףױרַא ןעסיררַאפ ּפָאק םעד ,רדסּכ ױזַא ןוא ,סקניל ןוא םטכער
 ,פעכיימש ךילקילג ַא ןעסָאנעגסױא םינּפ ן'פיוא ,וצ ןעטלַאהעג ןעגיוא
 ֿכָאמ עֶלַא ןעגנוזעג ןוא טעּפעהעג ,רעגניפ יד טימ ךיז טקַאנקעגוצ
 : רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש

 -- הרוּת-תחמשּנ חמש השמ
 ! אד - ייה ,םָאדירדעטמַאל|
 --- הרות-תחמשּב וחמשו ושיש
 ! םָאד - םָאד - םָאד ,םֶאדירדעטמַאל

 ! אד - אד - ירד ,אד - ייה ||
 ...! אה ,השמ תרות

 .רעגנע ןוא רעסעדנ ץְלַא ןערָאװעג םלוע רעד זיא רעטייוו סָאװ
 ףיוא סױרַא ייז ןענעז טדָאטש ןיא ןעוועג זיא'ס ךעלגנוי לעיפיוו
 יו ,ןעהעז ,ס'קינרַאמַאה םעד יסָאי-השמ ןייז םינּפ-לּבקמ סָאג רעד
 םיצקש ךעלגנוי ,טעקסעילּפ ןוא טגניז ,ךיז טהערד ןוא טצנאט רע
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 יד ,הרוּת'תחמש ,ןעגרָאמ ףיוא ךיז טָאה רעֹּבָא רַאפרעד

 יסָאײהשמ ןעדייז םעד ,ןעטיּבענרעּביא ןעצנאגניא עיצַארָאקעד

 רעד ןופ ךָאנ ןעקנעדעג רעדניק יד .ןענעקרעד וצ טינ ןעוועג זיא

 ,ןעוועג זיא'ס החמש ַא רַאפ סָאװ ,ָאקנָארָאװ ןופ ,םייה רעטלַא

 ןעוועג זיא לעטדעטש עצנַאג סָאד .הרוּת-תחמש ןעמוקעג זיא'ס זַא

 -ענ עלַא ןעּבָאה ,לידבהכ ,וַאטסירּפ ן'זיּב בר ם'נופ ,טול-רוּכש

 עכלעזַא טכַאמעג ןוא טצנאטעג ,טעילוהעג ,ןעפנָארּב ןעקנורט

 .רעטכעלעג רַאפ ןעּברַאטש טפרַאדַאּב טָאה עמ סָאװ ,ןעלעטשנָא

 הרוּת-תחמש ןיא ווַאלסַאיערעּפ ןעשייונ-בלאה ם'ניא ךיוא

 ,יניּפ רעטעפ רעד יוװ ,דיא ַאזַא וליפא ..ניד'הרוּת-תחמש ןעוועג

 טפרַאדַאּב טָאה עמ .קַאזָאק ַא טצנַאטעג ןוא טול-רוּכש ןעוועג זיא

 -תילט ןעגנַאל ַא טימ דיסח ַא דיא ַא יו ,ןעקוק םישודיח ףיוא ןהעג

 .טינ ןעמ טסעומש ןעווָאנהּכ ידָאד ןופ !קַאזָאק ַא טצנַאט ןטק

 עטוג יד טלעדיזעג רע טָאה ,ט'רוּכש'עגנָא ךיז טָאה רע זַא ,ידָאד

 ןיא טשרמולּכ ,טרָאק רעד ןיא סָאװ ייז ןעפרָאװעגסױא ,טניירפ

 םענעי וצ ןעסירעגניירַא ךיז טָאה עמ .גידנעשוק ,הטומ ןעטוג

 סָאװ ןעוויוא ןופ טּפעלשעגסױרַא ,בוט-םוי-טוג א טימ ּבוטש ןיא

 ,סעקרעגוא ערעיוז יד ןענָארטעגסױרַא רעלעק ןופ ,ןעוועג זיא'ס

 רַאפ סָאװ רָאנ .רעסַאװ יו ױזַא ןעסָאנעג ךיז טָאה ןעפנָארּב ןוא

 םעד ןעגעקַא טַאהעג סהרוּת-תחמש עֶלַא ענעי ןעּבָאה הטרעוו ַא

 טניואוועגייּב ןעּבָאה םימותי רעװַאלסַאיערעּפ יד סָאװ ,הרוּת-תחמש

 ,ןעסַאנ יד ,רעזייה יד ? ווַאלסהָאּב טדָאטש רעשידיא רעד ןיא ,ָאד

 ,טעקסעילּפעג ,ןעגנוזעג טָאה ץְלַא ,ץלַא --- ןעסַאג יד ןופ רענייטש יד

 ךעלגנוי --- ןעדיא ערעטלע רָאנ טשינ .ךיז טהערפענ ןוא טצנַאטעג

 טשינ ףרַאד עמ .סיפ יד ןופ ךיז טרענלַאװעג ,רוּכש ןעוועג ןענעז

 -לעּב רעדליוו ַא ,רעליטש ַא דיא ַא ,יציא רעטעפ רעד יו רהעמ

 תואּפ יד טגנעלרַאפ ,ןיפולינּב ןעוועג ךיוא רע זיא --- ,הרוחש-הרמ

 ןעגנַאגעג ןוא סעלָאּפ יד טעשטַאקרַאפ ,ןערעהיוא טייז רענעי ףיוא

 ,םעד ןעגעקַא טשינרָאג ַא ןעוועג זיא ץלַא סָאד רָאנ !שטייד ַא

 .יסָאיײהשמ עדייז רעד גָאט םענעי ןיא ןעזיװעגסױרַא ֿשָאה סע סָאװ
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 נעט ערעדנא יד .תוּכוס געט עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד
 רעד ףיוא הרוּת-תחמש זַא ױזַא .רעגרע ךָאנ ןעוועג זיא תוּכוס
 .ןעטלַאהסױא טנָאקעג טשינ יציא רעטעפ רעד ןיוש טָאה טכַאנ
 ןוא ךיז וצ םימותי רעװַא?סַאיערעּפ יד ןעפורעגניירַא טָאה רע
 | ; טנָאזעג ייז טָאה

 ךיז טהענ ָאט ? ךַאז ענעש ַא ןעהעז טליוו רהיא ,רעדניק ---
 ...ןעקֹוקנָא סיּפע רהיא טעוו ,ןײרַא זיולק ןיא ךרוד

 ךיז טָאה עמ .טפרַאדַאּב טינ ייז ןעמ טָאה ןעטעּב גנַאל |
 ןעוועג זיא סַאג ןיא .קעװוַא זיא עמ ןוא טנעה יד רַאפ ןעמונעג
 ןוא רעזייה יד ןיא ןעסעזעג ןענעז ןעדיא עֶלַא .,רעטסניפ-ךשוח
 -קָאטש ןוא ןעסָאלשעג ןעוועג ןיוש ןענעז ןעלהוש עלַא ,ןעסענעג
 .טכיילעג ךָאנ ךיז טָאה ןיולק רעטלַא רעד ןיא רָאנ ,רעטסניפ
 טקוקעגניירַא ,ריט לעקיטש ַא טנעפעעגפיוא הרבח ןעּבָאה ליטש
 ערעייז טביולגענ טשינ ןעּבָאה ייז סָאװ ,סעכלעזַא ןעהעזרעד ןוא
 ןייא יו טינ רהעמ ןעוועג זיא ןיױלק רעצנַאנ רעד ןיא ,ןעניוא
 בקעי בר טימ ,תילט ַא ןיא ,יסָאי-השמ עדייז רעד -- שטנעמ
 רעד ןיא הרות-רפס ַא טימ ןוא טנַאה ןייא ןיא רודיס ס'נידמע
 ןיא ,ןעצרַאה םוצ הרֹוּת-רפס יד טעילוטענוצ .,טנַאה רערעדנַא
 טגָאזעג ,טירט עגידילָאװַאּפ טימ רעמעלַאּב םורַא ןעגנַאגעגמורַא רע
 .,"! אנ-העישוה ,םילד רזוע, : תופקה יד ,ןזח ַא יו ,לוק ַא ףיוא

 רעטכעלעג ַא טימ רחּפ ַא ןעלַאפעגנָא זיא רעדניק יד ףיוא
 ךיז ןוא טנעה יד ייּב ןעמונעג ךיז ןעּבָאה ייז ןוא ,םענייאניא
 .םייהַא קירוצ םעטָא ןייא ןיא ןעפיול טזָאלעג

 ..?סנעש ַא ,ָאיא ?ןעהעזעג רהיא ט'סָאװ ?ונ --
 ןוא ,יציא רעטעפ רעד טנעגענַאּב ייז טָאה רעטרעוו יד םימ

 .טרערטעג ןעּבָאה ןעניוא יד רָאנ ,טכַאלעג רע טָאה השעמ תעּב
 --- ןעדייז ן'פיוא טינ .ןחמוא ןייא ןעפרָאװעג ןעּבָאה רעדניק יד ןוא
 ,יציא רעטעפ ן'פיוא רָאנ ,ןיינ
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 -רעד לָאמַא טעוװ עדייז רעד זיּב ןעטרַאװ טזומעג ןוא זיולק ןופ

 ךָאד ןָאק עמ .שודיק ןעטשרע םעד ןעכַאמ ןוא ןעמוק ךיז ןענַאמ

 עלייוו עלַא !בָאדדוּבּכ -- ןעטַאט ַא ןעגעק ּבָארג ױזַא ןייז טינ

 טקוקעגנירַא ןוא ּבוטש ןופ ןעגנַאנעגסױרַא יציא רעטעפ רעד זיא

 ָאטינ, : רערסיוא רעדנַא ןייַא טימ לָאמ עלַא ןוא ,ןיירַא הכוס ןיא

 יד ייּב רהֶאֹי עלַא יװ רעטעּפש רהָאי סניטנייה, ..."? ךָאנ

 עמ ןוא טכיל יד סיואדןעהעג דֵלַאֹּב טָא ..טה , ..."! םידיסח

 יציא רעטעפ ן'פיוא .."רעטסניפ רעד ןיא ןעסע ןעפרַאד טעוז

 ַא ןהֶא ,דיא רעטראה ַא :המקנ ַא טּבעלרעד רעדניק יד ןעּבָאה

 ..ו גירעגנוה ןייז טסייה סָאװ ,ןעסיוו ךיוא רע זָאל --- המשנ

 ןעּבעגענּפָא ,קילזיט ן'טימ עדייז רעד ןעמוקעג זיא טָא רָאנ

 ,רודיס ס'נידמע בקעי בר ןעגירקענסיױרַא ,בוט-םוי-טוג ןעטיירּב םעד

 טצעזעגקעווַא ןוא ,רעטקַאּפעג ַא ,רעּבָארג א רָאנ ,רודיס רעצרוק ַא

 טגָאזעג ןוא ,טגָאזעג ןוא טנַאזעג טָאה ןוא ,ןיזיּפשוא יד ןעגָאז ךיז

 טזָאלעג ךיז ,סיעכהלדוצ ףיוא יו ,ןעּבָאה ךיק ןופ ןוא .,.,טגָאזעג ןוא

 עשירפ יד ןוא ,סטכעליפעג ןעטרעפעפעג רעייז טימ שיפ יד ןערעה

 -נייַא ט'רהיא זַא זנוא, : טציירעג ךיז ןעּבָאה תולח עטניורּבעגוצ

 ןע'תמא םעד ןעלהיפ רהיא טעוװ ,ךיוי-שיפ רעסייח רעד ןיא ןעקנוט

 ,ס'קינרַאמַאה םעד יסָאי-השמ ,עדייז רעד ןוא .,."ןדע-ג םעט

 -- ךיז ןעשעל הּכוס ןיא טכיל יד !טנָאז רע :סנייז ךיז טוהט

 --- ןעּפָאלש סיוא-ןעהעג ,ןעסע ןע'שלח רעדניק יד ! טנָאז רע ןוא

 -ּמַאח ַא ןעּבעגעג ךיז עדייז רעד טָאה לָאמ ַא טימ !טגָאז רע ןוא
 -םוי םעד קעװַא-געל ַא ןעּבענעג ןוא שיט םוצ ןעפַָאלעגוצ ,ףיוא

 --- םהיא ךָאנ .ןעגיוא יד ןיא טכיל ַא ןערָאװעג זיא ,שודיק ןעניד'בוט

 -היח -- ןיציא רעטעפ ן'כָאנ .שיט ןייז ייּב יציא רעטעפ רעד

 השעמ תעּב לעטינ עּבַאּב יד ןוא ,זייווגיצנייא ,םימותי ס'רתסא
 ,ןעמונעג גנַאל ךָאנ טָאה סע ,רוציקה --- רערט ַא טזָאלעג טָאה

 ןוא גינָאה ןיא איצומה יד .ןעקנוטנייא טּבעלרעד טָאה עמ זיּב

 רעפעפ םעד ןעלהיפרעד ןוא שיפ לעקיטש ן'טימ ךיז ןעהעזרעד

 .ננֹוצ ץיּפש {'םיוא
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 .הניכש רעד טימ חטשמ ריז עדייז רעד זיא הרות"תחמש -- .ןעסע ןעליוװ רעדניק יד ןוא ,טנעוואד עדייז רעד -- .הכוס עגיד'תומתושב ַא

 זיא הּכוס ס'יסָאי-השמ ןעדייז םעד ןופ לעקעלפ עטשרע סָאד
 רעטעפ ן'טימ עדייז רעד סָאװ --- ץנוק רחעמ ךָאנ ?!ןהעג םינ טעװ סָאד, ?! ןיירא טעװ סָאד;א "! ןיהַא סָאד, ?! רעהַא סָאד, ; ךָאטקעטיכרַארעּבױא ןייַא יו ,תוצע ןעּבעגעג ,עדייז רעד טָאה טעװעדנַאמָאקעג רָאנ .ןעפלָאהעגרעטנוא םהיא ןעּבָאה םימותי יד ןוא ,יציא רעטעפ רעד הּכוס יד טָאה טעיוּבעג .ךיז ןעטסַאפּפָא ן'כָאנ ףּכיּת ,רֹוּפּכ-םוי יאצומ ,ךיז טהעטשרַאפ ,ןערָאװעג ןעגָאלשעגנײרַא
 -ךעד טָאה עּבַאּב יד .זגורּב .טרָאװ ןייק ךיז ןעשיווצ טינ ןעדער
 טָאה ואוו --- ןעטַאט ץטימ טיג טרער ןוא ,רהָאי גיצנַאווצ ןוא טרעדנוה רעּביא שידק רעגיצנייא רעד ,דיחידץּב ַא : םירוסי ןופ
 ...2 החיצר אזא טרעהעג ןעמ

 ייווצ טיירג ןענַאטשעג ןענעז הּכוס רעגיד תופתושּב רעד ןיא
 ,שוריק ףיוא ןייוו רעדנוזַאּב טיירנענוצ ןעוועג ןיא שיט ןעדעי ףיוא ,רעדנוזַאּב רעטעפ |'רַאפ ןוא רעדנוזַאּב ןעדייז ן'ראפ ,ןעשיט
 יסָאס עמהומ יד .טכיל טימ רעטכייל ערעדנוזַאּב ,חהלח ערעדנוזַאּב
 טבכיל ןעשטנעּב לָאז יז ,לעטעּב ץטימ ןעגָארטעגסױרַא ןעמ טָאה פעטיג עּבַאּב יד ןוא ,שיט רהיא ייּב טכיל טשטנעּבעג ךיז טָאה
 יציא רעטעפ רעד ןחעג וצ ןעמוקעג זיא ךָאנרעד .שיט רהיא ייּב
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 טמיטשעג גיד'בוט-םוי ןוא ןָאהטעגנָא גיד'בוט'םוי ענדָאמ

 רעטקַאהעצ רעטלַא רעד ףיוא יסָאי-השמ עדייז רעד ןעוועג זיא

 קילזיט ןימ ענדָאמ א ןענַארטעג רע טָאה עטָאּפַאק רענעסעלטַא

 םגירק עמ סָאװ ,ּףָאטש ןעגידנעיירש ןעטרַאה ןימ ענדָאמ ַא ןופ

 ןעלהָאצַאּב ןעלעוו לָאז עמ ,ץיגרע ןיא ןעטייצ עניטנייה טינ ןיוש

 א ןעגָארטעג רע סָאה ּפָאק ן'פיוא .לעיפיוו עדוי ימ רַאפרעד

 ןעטיירּב ַא -- זלַאה םענעפָא ן'פיוא ןוא ,ןעקע ךס ַא טימ ?עמיירטש

 -- עטָאּפַאק רעד ףיוא .ןעציּפש ייווצ טימ רענלָאק ןעסייוו-רָאלק

 .ךעלעּבמָאּב טימ ןעסעטָאק עגנַאֿפ טימ ןעטיירב א לעטרַאניײּב א

 עסיורג עטכידעג גיד'ארומ יד טימ סעסנָאװ עטיירּב גיד'ארומ יד

 יו ,זייּב ױזַא טינ ןעהעזעגסיוא לָאמ סגיטציא ןעּבָאה ןעמערּב

 םהיא ייּב ןעהעזעגסיוא טָאה םינּפ עצנַאנ סָאד ןוא ,לָאמ עלַא

 ,ךילטניירפ רָאג ןוא ,ךייוו-גיד'?חומ ,ךייוו לָאמ סגיטציא

 טָאה --- ! ןעשטנעּב ךייַא ךיא לעװ ,רעדניק ,רעהַא טמוק ---

 ןייז ןיא ךיז וצ םימותי יד ןעפורעגניירַא טיירּב-גיד'בוט-םוי רע

 ןעדעי ףיוא טגעלעגפורַא ,ןעצלעּפ יד טימ לע'רדח ןערעטסניפ ןעגנע

 רענעסעלטַא ןייז ןופ לעּברַא עטיידּב יד טימ טנעה עדייּב ייז ןופ

 ןוא ףױרַא ּפָאק םעד ןעסיררַאפ ,ןעניוא יד טכַאמעגוצ ,עטָאּפַאק

 קרַאטש ןוא ,טייהרעליטש סיּפע טגָאזעג ןוא ,טנָאזעג ןוא ,טנאזעג

 יד ןעּבַאה ,טגָאזעגּפָא טָאה רע זַא ןוא .טצכערקעג ןוא טצפיזעג

 ענייז ןעהעזרעד ייז ןעּבָאה ,םינּפ ןיא ןעּבעגעג קוק ַא םהיא םימותי

 יה ןוא ,סַאנ ןעמערּב יד ,טיור ןענעז ייז רָאנ ,ןעטכיול ןעגיוא

 ,ןערערט ןופ סַאנ --- סַאנ דרָאּב יד ןוא ,סַאנ סעסנָאװ
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 יריסא ! תומלצו ךשוח יבשוי םרָא-ינּבע : ןוגינ ַא טימ ןוא לוק א ףיוא ךיוה ןוא טרָאװ ייּב טרָאװ ?םדָא-ינּב, םעד טגָאזעג עּבַאּב יד טָאה ,ךעלדיימ יד םימ ,ערענעלק יד טימ ןוא ,ןייֵלַא טגָאזעג "םדָא-ײנּב , םעד ןעּבָאה ערעטלע יד .?םדָא-ינּב, ן'פיוא רעגניפ עטהערדעגסיוא ערהיא טימ ןעזיוועגנָא ןוא רודיס ןעסיורג רהיא טנעפעעג ,רענהיה וצ ךעלדיימ יד ןוא רענהעה וצ ךעלגנוי יד ,הרּפּכ ןייז ןעדעי ןעּבעגעג ,ךיז וצ ערטסַאילַאח עצנַאג יד ןעפורעגוצ יז טָאה ,טעּב ןיא עטמהעלעג א גידנעציז .תֹורּפּכ םימותי ס'רתסא -היח רהיא טימ ןעגָאלשעג טָאה ,סע טסייה ,יז .ךיז ףיוא הוצמ עניזָאד יד ןעמונעג טָאה פעטיג עּבַאּב יד .ןעגָאלש תורּפּכ ןימ רעדנַא ןייא ןעוועג זיא ,ווַאלסהָאּב ןיא ,ָאד רָאנ ,ךיֹוא םייה רעד ןיא ןעגָאלשעג יז ןעּבָאה תורפּכ ןעגָאלש .רוּפּכ-םוי ברע רַאפ רעהירפ שכַאנ א טימ תורּפּכ ןעגָאלש סָאד ןעוועג זיא עינָאמערעצ עטשרע יד .קורדנייַא ןערעדנוזַאּב ַא םימותי יד ףיוא טכַאמעג ןעּבָאה
 ,"םרָא-ינּב, ס'עּבַאּב רעד ייּב ,דניִצַא יו ,טנייוועג טינ ןלימא קלח-טנהעצ ןייק םימותי יד ןעּבָאה ,דרע רעד ףיוא טקעדעגרעּביא ןעצרַאװש טימ ןענעלעג ןיא ערעייז עמַאמ יד תעּב ,תבש ןערעטיּב םענעי ןיא .תושפנ-תנּכס טימ הללו ַא ןערָאװעג זיא'ס ןוא ,ערעטלע יד ךיוא --- גידנעקוק ייז ףיוא ןוא ,טנייוועצ ךיוא רעדניק יד ךיז ןעּבָאה ,גידנעקוק רהיא ףיוא ! ןייוועג רַטפ ט'שלח'עג רעיש עּבַאּב יד טָאה ,רהָאי ַא םיוק טלַא ןיא סָאװ ,עלעדיימ םוצ ,ךעל'המותי יד ןופ רעטסגנוי רעד וצ ןעמוקענ זיא'ס זַא ,טסעומש רעוו ןוא .ןעטדיוט ַא ףיוא ןעדייס רָאנ ןענייוו ןָאק עמ יו ,ױזַא השעמ תעּב טנייוועג ןוא ,.,"! לזרבו ינע

 .ןעשטנעּב ךיז םהוא וצ ןעמוק ,םשח ןעמל ,הירפ רעד ןיא ןענווַאד ן'כָאנ ןעלָאז רעדניק יד זַא ,ןעגָאלש תֹורּפּכ ךָאנ ךלַאּב ,טנָאזעגנָא ןעטכענ ךָאנ טָאה יסָאי -השמ עדייז רעד ,סענעשעק עלומ ןושאר יאּכג ם'נופ ךַאקעל ןעמוק -ַאּב ןעבָאה הרבח ואוו ,זיולק רעטלַא רעד ןופ ןעמוק ן'כָאנ ,רוּפּכ -םוי ברע ,ןענרָאמ ףיוא ןעוועג זיא עינָאמערעצ עטייווצ יד
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 ןעשיווצ טּפַאחעגנירַא ךיז טָאה רהיא ןעוו ,ןעקנעדעג ןיוש טעו

 .../ םיענושמ

 יּפֶא ןוא ןעסעגענּפָא ןיוש טָאה ל?ייוורעד יציא רעטעפ רעד

 רעּבלַאה רערעדנַא רעד ןופ ּפָאק םעד טקעטשעגניירַא ,טשטנעּבעג

 יַּפִא טָאה רע ידדאל "!אח-אח ?עטאט רעד ָאטשינ :  בוטש

 תונמחר טָאה טָאג ,תורצ טימ םיוק ..,! ךָאנ רע טכַאל ,ןעסעגעג

 גידנעּפעלש ,ןעגױלפעגניירַא !ָאד ןיוש זיא עדייז רעד --- טָאהעג

 א םימ רע ןיא ,דרע רעד ףיוא לעּברַא יד טימ עקלואוועזער יד

 םימ רעּבָא ,ןעכַאמ שודיק םוצ ךיילג ןוא ,בוט-םוי םונ ןעטיירּב

 .ןערעה טזומעג טָאה סָאג עצנַאנ יד זַא ,תולוק עכלעזא

 טסלָאװ ,ךַאּבענ םימותי יד ּבעילוצ ,רעדניק יד בעילוצ ---

 קיטש ענעגושמ ענייר ןעניוּברַאפ לָאמַא טנעמעג ,ךיז טכַאד ,וד

 .ןעטלאהעּפריפ עּכַאּב יד םהיא טָאה --- ? רוציקּב סע ןעכַאמ ןוא

 רע .טרעהעג טשינ טָאה רע .,ןעפרָאװעגסױרַא ןעוועג זיא'ס רָאנ

 תומלוע יד ןיא ןָאהטעגניירַא ןוא ט'הקבד'רַאפ ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא

 טשימעג רערעדנַא רעד טימ ,ןעסענעג טנַאה ןייא טימ ,םינוילעה

 -ניירַא ,גנירג רעד ןופ ךיז גידנעלקָאש ,ןוא ,רפס ןעטלַא ןייא סיּפע

 קוק ַא טּפַאחעג גיוא ןערעדנַא ן'טימ ,גיוא ןייא טימ ןיהַא טקוקעג

 ןעצפיז סָאד .טצפיזעג קרַאטש ,טצפיזעג ןוא ךעלקינייא יד ףיוא

 ערעייז סָאװ ,םימותי יד ךעלקינייא יד ףיוא יקאט ןעוועג זיא

 ךָאנןעּבעג ,חליכא יד ןעניז ןיא ןעּבָאה ,תוימשג ןיא ןעניֿפ תומשנ

 ייז רע טָאה ןעסע ן'כָאנ ...תוואּת ענייז עֶלַא טימ ערה-רצי םעד

 לָאז'ס ,ןעהעזעג ,רסומ ל?עסיּב עשּביה ַא טגַאזעג ,ןעטלאהענריפ סָאד

 שיפ עטליפעג יד טימ שטעליוק רעשירפ רעד םָאקַאּב ןעלַאפסיױא ייז

 -"בוט-םוי ענירעּביא עלַא יד טימ סעמיציקַאנרעטסָאּפ ןעסיז ן'טימ

 דעג ַא טעּב ןיא גידנעגיל ,טָאה לעטיג עּבַאּב יד סָאװ ,םילכאמ עניד

 .בוט רתויה דצ לע ןעטיירגוצ טנָאקעג לכש רהיא טימ רָאנ ,עטמהעל

 ךָאנ ןעוועג זיא רוּפּכ-םֹוי ברע .הנשה-שאר ןעוועג זיא סָאד

 װַאלסהָאּב ןיא טניײּפעגסױא ךיז טָאה רוּפּכ-םוי ברע רעד .,רענעש

 סָאװ ,סעינָאמערעצ ענעטלעז ייווצ טימ יסאי-השמ ןעדייז ם'ייּב
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 | ,שדקמח-תיּב קיטש א -- טייסגילייח עגיטייצרַאפ ןופ ,טייקסיורג רענעגנַאג -רַאפ ןופ ,טייקנעש רעטלַא ןופ המיתח רעדנֹוזַאּב א ןענעלעג זיא
 רהיא , : רעטכעלעג ַא טימ ייז וצ ןעּבעגעג גָאז 8 ןוא ,ץרַאה סָאד ןע'שלה'רעּביא םינ ייז פָאז'ס -- ךאקעל ךעלקיטש וצ ,רעדניק ס'רתסא-היח ,ךעלקינייא יד טקורעגרעטנוא הקיּתשּב לָאמ עבילטע טָאה לעטיג עּכַאּב יד .טעקמָאּבעג ןוא ןעגנוזעג ,טנעװַאדעג ץלַא ךָאנ טָאה עדייז רעד ןוא -- עלעפעל ן'זיּב טגנַאלרעד שזַא ןֹוא ץראה סָאד טמהעלקעג טָאה סע ,םילכאמ עגיד'בוט-םוי ןוא שיפ עטליפעג ןופ חיר ַא ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה ןעוויוא ןופ ,ןעסע ןיא ןעטלאהעג ןיוש טָאה ,ּבוטש רעּבלַאה רערעדנַא רעד ןיא טניואוועג טָאה סָאװ ,יציא רעטעפ רעד ,ןעמעלא ךָאנ גנַאל-גנַאק בוט"םוי ןוא תּבש זיולק ןיא ןעּביילּב ןענוגרַאפ ךיז טָאה רע ,ןע'תעגושמ ענעגייא ןוא םיגהנמ ענעגנייא ,גנעג ענעגייא טימ דיסח רענדָאמ ַא טָאלג רָאנ ,קינד"ּבח ןייק טינ ןעװעג ןיא רע ,זיולק רעטלַא רעד ןופ רענװַאד עלַא ןעגיטשעגרעּביא ןענוװַאד ןייז טימ טָאה יסָאי-השמ עדייז רעד סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ץלַא ןופ רענעש רָאנ .פקַאטקעּפס רעצנַאג ַא ,סעיינ ַא ןעוועג ןעגווַאד ןימ אזא זיא םימותי רעװַאלסַאיערעּפ יד רַאפ .רעגניפ יד טימ ןעקַאנק ןוא ןעקמָאּב ןוא ןעמורּב ןוא ןעגניז ןעמונעג רעדעיוו ןוא ,טונימ עבילטע ףיוא ךיז ט'הקבד'ראפ ןוא ךיז ןעגנעגרַאפ לָאמ א טימ ןוא טעקמָאּבעג ןוא טמורּבעג ,םינוגינ ענדָאמ ןעגנוזעג ןוא רעגניפ יד טימ טסַאנקעג ,טנעה יד טימ טשטַאּפעג ,טלעוו יד טגעלעגנייַא ןענוושד ם'ייּב ןעּבָאה סָאװ ,סעקינד"ּבח ןוא םידיסח םינימ ײלרעלַא ןופ שַאמ -שימ ַא ןעוועג זיא סָאד .טרעהעג טינ ןענווַאד ַאזַא לָאמנייק ךָאנ ןעּבָאה ןוא ןעהעזעג טינ ןעדיא סעיפ ױזַא לָאמנייק ךָאנ ןעּבָאה ייז .שדקמח-תיּב רעצנַאג ַא יקַאט ייז רַאֿפ ןערָאװעג ,רוּפּכ-םוי ןוא הנשה-שאר וצ ,םיארונ םימי וצ יז זיא ,שדקמה-תיּב קיטש ַא יו רהֶאֹי ץנַאג ַא ןופ געט עלַא ןיא םימותי רעװַאלסַאיערעּפ יד ייּב ןעהעזעגסיוא טָאה ןיולק עטלַא רעװַאלסהָאּב יד בוא רָאנ
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 ענייז ןַא ,יסָאי-השמ עדייז רעד ךיז טסיוורעד רעמָאט .םורָאװ

 ךיו םעװ ,ךעלגני עכלעזַא טימ ךיז ןענענענַאּב ךעלקינייא

 .! ךשוח ןוהט

 טימ זַא -- "ךיז ןענעגענַאּב טינ, ןעגָאז וצ גנירג זיא ייז

 ,גָאט ַא לָאמ ייווצ שטָאח ןענעגענַאּב ךיז ןעמ זומ ןעלמהרבַא םעד

 .ןענָאז שידק ם'ייּב -- טכַאנ רעד ףיוא ןוא הירפ רעד ןיא

 ןיא ןעטַאט ןייז ךָאנ שידק טגָאז רע .םותי ַא ךיוא זיא ?עמהרבַא

 עלַא ןוא !ןיא ןעטרָאד םישידק לעיפיוו ,ךַא .,זיולק רעטלַא רעד

 ,ךעלקינייא ס'קינרַאמַאה םעד יסָאי-השמ ...! חרזמ ןיא שירק ןענָאז

 רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןעדייז ן'טימ ןעמוקעג ןענעז ייז זַא

 ןוא שמש םוצ ךיילג טרהיפעגוצ עדייז רעד ייז טָאה ,זיולק רעטלַא

 רעייז זַא ,ליוו רע זַא ,טרָאװ ןעּברַאה ן'טימ טגָאזעגנָא םהיא טָאה

 ןענעז סָאד םורָאװ ,דומע ןעּבענ ןייז לָאז שידק ןעגָאז ףיוא טרָא

 םענעגיוּבעגסיױא ןייַא טימ ןקז ַא ,שמש רעד ..."רעדניק ס'נעטַאט ,

 יװ סיוא-ןעהעז סָאװ ,ןעגיוא עגידעמָאכארט עטלא טימ ןוא ןעקור

 טימ ןערייז םעד טרעהעגסיוא טָאה ,ןעטיור טימ טעװעמַאילעגמורַא

 ןָאנ ןיא טּפַאחעגנײרַא ,טרָאװ ןייק טרעפטנעעג טשינ ,ץרא-ךרד

 ןוא רעגניפ יד טלעסיײרטענּפָא ךיג ,עקעּבַאט קעמש ןעטכער ַא

 ןעּבעגעג ּפָאלק ַא ,עלעקשוּפ סָאד ןעדייז םעד ךיוא ןענָארטעגרעטנוא

 קעמש ַא טימ םהיא ןעוועג דּבכמ ןוא לעקעד ן'רעביא לעגָאנ ן'טימ

 ,טוג, :ןעסייה טפרַאדַאּב טָאה סָאד .רעטרעוו ןהֶא עקעּבַאט

 ,רעדניק ס'נעטַאט ןענעז סָאד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רהיא סָאװ

 ,גיוא ם'נופ לעּפַאצרַאװש סָאד רימ ייּב ,רעכיז טייז ,ןיוש ייז ןענעז

 * ,."! ךייש זיא סָאװ

 ,חּכ ַאזַא ךיז ןיא טָאהעג טָאה זיולק עטלַא רעװַאלסהֶאּב יד

 ,ןעפורעג טרָאד ייז טָאה עמ יװ ,םימותי רעװַאלסַאיערעּפ יד זַא

 טרָאד ןעטלָאװ ייז יו ךיילג ,רהיא וצ ןעדנוּבעגוצ ךיז ןעּבָאה

 יז ייּב טָאה גנידסלַא .ןערָאװעג ןעניוצעגפיוא ןוא ןעריוּבעג

 גנירסלַא ףיוא  ,גילייה ןוא ןעש ןוא סיורג ניד'ארומ ןעהעזעגסיוא
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 ץרַאװש ?ע'רוחב ַא .םהיא ןעמ טפור פעמהרבא .טאהעג םהיא
 ,טערּב-ןעשקָאל ַא יו םינּפ ַא ,עטַאװַאקנייּב ןעגיוא ,רעטָאט א יו
 ."םולש , "7? ךיד ןעמ טפור ױזַא יו, ,ילָאסַאפ ַא יװ לעזענ ַא
 םוק ?וד טסהעטש עשז סָאװ,  ,?ןיינ, "4 וד טסנַאק ןעמיווש ,
 טינ ?טהעטשרַאפ רהיא ../ןענרהעלסיוא ךיד ךיא לע ,רעהַא
 ערעדנַא רָאנ זיא סָאד -- !ןענרהעלסיוא רָאנ ,ןענרהעל
 ,רעטרעוו

 רעװַאלסהָאּב רעד  ,דלַאװ ןיא זיא עיזעֶאּפ רעגיצניוו טשינ
 יו טרַאה וליפא ןענעז ךעלרַאּב יד ,ךעלרַאּב ןיא ךייר זיא .דלַאװ
 ןעטסָאק ןוא ,ךעלרַאּב טרָאפ רָאנ ! גיסע --- רעיוז ןוא ךעלדנייטש
 ! רקפח -- טליוו רהיא ?לעיפיוו ןעסייר ךייַא טנָאק רהיא ,טשינרָאג
 .ךיוח ןעסּכַאװ ךעלרַאב-דלַאװ ,ןעגנַאלרעד ןענָאק רָאנ ףרַאדַאּב עמ
 םעד ןעלסיירט ןוא םיוּב ן'פיוא ףױרַא ןערעטעלקפיורַא ןעמ זומ
 רעסיוא .,ןעלַאפ טינ ךעלרַאּב יד ןעלעוו טינַא ,תוחּכ עֶלַא טימ םיוּב
 .ךיוא ךעלסינ ןַאהרַאפ דלַאװ רעווַאלסהָאּב ןיא ןענעז ךעלרַאּב
 ןעסּכאװַאּב ןענעז ןוא גיטרַאּפ .טעּפש ןערעוו ייז ,ךעלסינ ענעזָאה
 ןיא ןענעז ןערעדָאי ןייק ןוא ,לַאנ-רעטיּב --- ץכעלָאש ןימ ַא םימ
 .טכַאמ סע רָאנ ,ןייז לָאמַא טשרע ןעלעוו יז ,אטשינ ךעלסינ יד
 סָאד .סענעשעק עלופ ןעגעלנָא ןָאק עמ .סינ טראפ .סיוא טינ
 ןוא ךעלרַאב ןעסייר ןוא ,טגעלעגנָא זיא -- ןיילַא טסייר עמ סָאװ
 פעמהרבַא ,ןָאק לעמהרבַא ,ןענַאק ןעמ ףרַאדַאּב סינ ןעלסיירט
 ,בוט גזמ ַא ,עבטּב רעטוג ַא זיא .טַאװח א גנידסלא ףיוא זיא
 ם'נצפק ַא ןיא רע סָאװ ,רָאנ ןורסח ןייא ,לֵאנ 8 ןהָא שטנעמ א
 ייּב ןיכעק ַא ןוא הנמְלַא עמערָא ןייֵא זיא עמַאמ ןייז .לעגנוי ַא
 רעטעפ רעד זיא ןופרעד ןערָאװעג עריואוועג ,סיקסלָאּפמַאי יד
 רעהיוא ןיא לעטיג עּבַאּב רעד ןעגָארטעגּפָא ךלַאּב סע טָאה ןוא יציא
 וצ םולש ?עקינייא סָאד ןעפורעגוצ לעטיג עּבַאּב יד טָאה ,ןירַא
 ןוא ןעשיק םעד רעטנוא ןופ רַאַּב ַא טקנעשעג םהיא ,טעּב רהיא
 ןענעגעגַאּב רהעמ ןענעוורעד טינ ךיז לָאז רע ,לָאמ עכילטע טגָאזעגנָא
 ,פעמהרבא יװ ,ךעלגני ע כ ? ע } ַא טימ טנַאקַאּב ןייז ןוא ךיז
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 יד -- .דלַאו רעװַאלסהָאב רעד -- ."סָאר, ךייט רעװַאלסהָאב רעד

 יד טימ טגָאלש ל?עטיג עבַאב יד -- .ןיולק עטלַא רעװַאלסהָאב

 ןוא רוּפכיבוי ברע יײז טשטנעב עדיײז רעד --- ,תורּפכ דעלקינייא

 .סַאנ ןענעז ןעגיוא ענייז

 רהעמ ,ןעּבעל רהעמ ןעוועג זיא ואוו ,ןעגָאז וצ רעווש זיא סע

 ,דלַאװ רעוװוַאלסהָאּב ןיא רעדָא ,"סָאר, ךייט ם'ייב -- עיזעַאּפ

 ןופ סָאװ ,ןעגָאז וצ רעווש זיא סע ?זיולק רעטלַא רעד ןיא רעדָא

 ם'ייּב ?ערהירצי ןערעסערג א ךיז ןיא טאהעג טָאה יירד יד

 טרָאד !ךיליירפ זיא טרָאד !ןעּבעל ַא זיא טרָאד -- ?סָאר ,

 -רעסַאװ ןָא-עּפעש טרָאד ; דרעפ ערעייז תולנע-ילעּב ןָא-ךעקנירט

 ךעלּביװ ןעהעטש טרָאד ;ךעלסעפ ערעייז ןיא רעסַאוװ סרערהיפ

 ,םערג ןעשַאװ ןוא ,סעקלוּפ עטיור טימ ,עסעוורָאּב ,ךעלדיימ ןוא

 טרָאד ; ןעהילפ ןעקנופ שזַא ,שטַארּפ ן'טימ ןעצירּפש ןוא ןעּפָאלק

 ךעלשיפ ןעּפַאה ןוא ןעמיווש ךיז ןענרעל ,ךיז ןעקסָאילָאּפ ,ךיז ןעדָאּב

 ,רענייטש יד ןעשיווצ סיוא ךיז ןעוהט ,רועיש ַא ןהֶא ךעלגנוי

 : ןערעדליּפ עלַא ,ןעיירש עֶלַא ןוא -- ןײרַא ךייט ןיא ןעגנירּפש

 העז !ןעקור ץפיוא גיל ךיא יוװ ,העז ! םיווש ךיא יוװ ,העז,

 ,העז ! ךיז קוט ךיא יו ,העז ! רעסַאװ-טירט העג ךיא יוו ,רעסעּב

 ,ןעצנוק ןעזייװַאּב עלַא ,ןעדער עֶּלַא ..."! סעּבלוּב ךַאמ ךיא יו

 .אנקמ ךילקערש ייז ןענעז םימותי רעװַאלסַאיערעּפ יד .ןענָאק עלַא

 טָאה עמַאמ יר יו ,רעטעקַאנ ַא וצ-טהעג חרבח רעד ןופ רענייא
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 טינ םהיא לָאז עמ לעיפיוו ,עמשטערק רעד ןופ הנמלַא יד טרהיר
 ! םיצירּפ עגילָאמַא -- עדנערַא רעד ףיוא ןייז ףיסוכ

 -ָאמַא, ןופ ןוא ןעדיא ?עגילָאמַא, ןופ תוישעמ ענעש עכלעזַא
 ןעטלָאװ חרבח ןוא ,בורל טַאהעג עדייז רעד טָאה םיצירּפ "ץניל
 עדייז רעד ןעוו ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןערעהסיוא יז טנָאזעגּפָא טינ ךיז
 השעמ רעדעי ןופ ןעהיצסױרַא עבט ןייק ןעּבָאה טינ לָאז יסָאי-השמ
 ןעבָאה ןוא דיא רעכילרהע ןייַא ןייז ףרַאדַאּב עמ זַא ,לּכשה-רסומ א
 ןעלַאפנירַא ןעּבָאה בעיל טינ רע לָאז ?ּכשה-רסומ ם'נופ ןוא ,ןוחטּב
 סָאװ רַאפ ,רעדניק יד ןעּפָארטש ןעמענ ןוא ןיירַא רסומ ןיא טַאלג
 עלַא טימ ןעוועצַאקש טָאלג רעדָא ,ךעלרַאּב ןעסייר רעדָא ,ךעלשיפ ןעּפַאה רָאנ טכַאנ יװ גָאט ןעלעוו ןעטלָאװ ,ןענעיד טָאג טשינ ,ןענרעל טשינ ,ןענוװַאד טשינ ןעליוו ,ערה-רצי םעד ךָאנ ןעּבעג ייז
 !ןערעוו ייז ןעלָאז םרכוו םמש חמי ,ךעלגנוי רעװַאלסהָאּב
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 ,רעדניק טימ לּפוטמ-לעּב ַא זיא רע זַא ,ךיז רע טנַאמרעד ,םייהַא

 שטָאח ןעּבעג םהיא לָאז רע ,ץירּפ ם'ייּב ןעטעּב ךיז ןָא רע טּביוה

 :ץירּפ רעד םהיא טגָאז .יודיו ןעגָאזוצּפָא ףיוא טונימ עכילטע

 ןייא .?יודיו ןעגָאז ףיוא טונימ ןייא ךָאנ ריד ּבעג ךיא ,עשזּבָאד,

 "עמש, ץֹוחַא ,טונימ ןייא ןיא ןעגָאז דיא ַא ןָאק סָאװ ? טונימ

 ,רעטייל ן'פיוא ףױרַא ןיוש םהיא טּפוטש עמ זַא ,טרפבו ? "לארשי

 טמענ ןוא ,"ותוכלמ דובּכ םש ךורּב , ןוא ??ארשי-עמש , רע טנָאז

 לָאז סָאוו .םהיא ךיז ןעסינ ןערערט ןוא ,רעטייל ן'פיוא ןעכירק

 .רעדניק טימ ל?ּפוטמ-לעּב א .םימשה ןמ הריזג ַא ?ןוחט רע

 ןוא .םשה-שודיק ףיוא ןעמוקוצמוא טרעשַאּב םהיא זיא אמתסמ

 רעד ?סנ ַא ןוהט ןוא ןעּבָאה תונמחר טָאג ךָאנ טעװו רשפא

 -לעּב רעסיורג ַא ןעװעג !רע ןָאק -- ?יװ רע זַא רעטשרעביוא

 ! ןעדיא ענילָאמַא ,ןוחטּב

 וצ ףיוא טשינ רע טרעה ,ךַאד ץיּפש ן'םיוא ןעכָארקעגפיױרַא

 טימ ןעסיג ,ןענייו וצ ןוא טייהרעליטש עמש-תאירק ןענעיײפ

 ןוחטּב םעד ןעצנַאגניא ןערױלרַאפ טינ ץְלַא ךָאנ ןוא ,ןערערט

 .ןעּבָאה תונמחר טרָאפ רעטשרעּביוא רעד טעוו רעמָאט ,טָאג ףיוא

 טָאה לייוורעד ץירּפ רעד ! רע ןָאק --- ?יוו רעטשרעּביוא רעד זַא |

 טהעטש --- ךיילג ןהעטש לָאז רע ,םהיא רע טסייה .טינ טייצ ןייק

 -- ןעגיוּבנֶא ךיז לָאז רע ,םהיא רע טסייה ךָאנרעד .ךיילנ רע

 יד רע טמענעצ -- טנעה יד ןעמענעצ לָאז רע .ןָא ךיז רע טניוּב

 ַא יו סיוא רע טהעז -- לעניופ ַא יו ןעהעזסיוא לָאז רע .טנעה

 ףיוא םניימעג יקַאט סע טָאה רע יצ -- ץירּפ רעד ןוא ..,לעניופ

 רעד ןוא סעװָאטַאק ןעּבירטעג רָאנ טָאה רע רעדָא ,תמא ןייַא

 ןיֵא ףיוא ןעמוקסיוא לָאז'ס ,ױזַא טכאמעג טָאה רעטשרעּביוא

 ןיא ךיילג ן'חנ ןעפָארטעג ןוא ןעסָאשעגסױא טָאה רע -- תמא

 ,לעגיופ רענעסָאשעג ַא יו ,ןעלַאפעגמוא זיא חנ ןוא ,ןירַא ןרעטש

 ותואּב ךאנ ןוא .ךַאד ם'נופ ּפָארַא טלעקױקעגּפָארַא ךיז טָאה ןוא

 טָאה ץירּפ רעד .לארשקד-רבק וצ טכַארּבעג םהיא ןעמ טָאה םויה

 -עג טשינ רע טָאה ררסּכ רהֶאי ןהעצ .טרָאװ ןעטלַאהעג רעּבָא
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 -סיוא טינ ץירּפ רעד םהיא טזָאל "...עיּבַארח ןַאּפ ענשזָאמלעוו
 ךיא בענג לָאמ סגיטציא ,עשזּבָאד, : םהיא וצ טכַאמ ןוא ןעדער
 עלַא ףיוא סָאװ ,חקמ םענענייא םעד ףיוא עמשטערק יד ּפִא ריד
 טסלָאז :יאנּת ןייא טימ רָאנ .,רהָאי ןהעצ ןופ ןמז א ףיוא ,לָאמ
 ,טסייה סָאװ, : יא רעד ןֶא םהיא טקוק ,"?עניופ ַא ןייז רימ
 ץנַאגנ, :ץירּפ רעד םהיא טרעפטנע ?? ?עניופ ַא ןייז ריד לָאז ךיא
 רעד טָא ןופ ךַאד ן'פיוא ,רע טגָאז ,ףױרַא טספרַאד וד .טושּפ
 טנָאז ,ןעלעטשרַאפ ךיז וד טספרַאד ןעטרָאד ? וד טסהעז .לַאטש
 ריד ןיא ןעלעיצ ךיז לעװ ,רע טנָאז ,ךיא ןוא ,לעגיופ ַא רַאפ ,רע
 -עצ סע וד טסָאה ,ןיירַא ּפָאק ןיא ךיילנ ןעפערט ןעבורּפ ןוא
 ריא רעד ןוא ,םיצירּפ יד ןעשיווצ רעטכעלעג ַא טרעוו .?? טעייק
 טביירט ץירּפ רעד :ךיז טכארט רע ,ךיוא טכַאל טשרמולּכ
 טנערפ --- ? ונ, ..." ןייוו ?עסיּב גירעּביא ןייַא ןעמונעג ,סעװָאטַאק
 סָאװ, :חנ ךיז טכַארט ?4 טכַאמענ סָאד זיא -- ,ץירּפ רעד םהיא
 ףיוא נערפ א םהיא טוהט ןוא ?? ףיורעד םהיא ןעמ טרעפטנע
 *? ךיז ןעטכַארטַאּב וצ ףיוא וד טסינ טייצ לעיפיוו, : טסעװַאקישט
 ןייא -- "אטונימ אנדעיג :טסנרע ץנַאג ץירּפ רעד םהיא טגָאז
 ,רע טנָאז ,ריד ייּב זיא הרירּב יד, .טינ רהעמ ,סע טסייה טונימ
 רַאפ ךיז טסלעטשרַאפ ןוא ךַאד ן'פיוא ףױרַא טסכירק וד רעדָא
 -סיױרַא וד טסרעוו ,רע טגָאז ,גָאט ןענידנעגרָאמ רעדָא ,לעניופ א

 ותמשנ החרּפ םהיא ךָאד זיא ,?עמשטערק רעד ןופ ןעפרָאװעג
 ,טינ ךיז ןעמ טלעיּפש ץירּפ ַא טיפס ? ןעמ טוהט סָאװ ..ןערָאװעג

 זיא'ס ,םינּפַא --- סרעטייל ןענָארט ןיוש טסייה רענעי זַא ,טרפּבו
 ; ץירּפ םוצ לָאמ א ךָאנ ןָא ךיז רע טפור ? סעװָאטַאק ןייק טינרָאג

 טרעוו 727 יקַאט וד טספערט חלילח רעמָאט ,ןייז טעוװ סָאװ ןוא,

 טּביילּב חנ ןוא ,םיצירּפ יד ןעשיווצ רעטכעלענ רערעסערג ַא ךָאנ
 טכַאמ ץירּפ רעד יצ ,טינ טסייו רע ,רעטלעמוטעצ ַא ןהעטש

 סיוא סע טהעז ןעהעז ? תמא ןייֵא טימ סָאד טניימ רע יצ ,קזוח

 ,ךַאד ן'פיוא ןעכירק עגר יד םהיא טסייה עמ םורָאװ ,תמא ןייַא יו
 ןהעג ןיוש רע ?יו .עמשטערק יד ןעניניירּפָא םייהַא ןהעג רעדָא
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 ,חנ ןעמָאנ ן'טימ ,דיא ַא ךָאנ ןעסעזעג זיא ףרָאד ןעּבלעז םעד ןיא

 ןייַא ,םֹּת ַא דיא ַא חנ רעד זיא ןעוועג .עמשטערק יד ןעטלַאהעג

 טנעװַארעג טכַאנ יװ גָאט ,םימש-ארי רעסיורג ַא רָאנ ,טושּפ םדֶא

 יד ."רּתסנת א ןוא הבושּת-לעּב ַא ,םינּפַא ,םילהּת טגָאזעג ןוא

 ןעלהָאצ רָאנ ןעוועג זיא הדבוע ןייז ,יז ןעוועג זיא ןיִדעוהט עצנַאו

 ן'פיוא רהָאי ןייא ןופ עמשטערק יד ןעגניד ןוא ףיוה ןיא עטַאר

 םהיא טעוװ רעמָאט ,טַאהעג ארומ רע טָאה וימי 53 ,ןערעדנַא

 ןעוועג ןענעז םינלעּב םורָאװ ,עמשטערק יד ןעגנידסיוא רעצימע

 ,םוצמצּכ עמשטערק רעד ןופ טָאהעג רע טָאה הסנרּפ שטָאח ,ךס ַא

 .רעדניק טימ לּפוטמ-לעּב א ןעוועג ,ןעמוקעגכרוד םיוק-םיוק

 ןעגניד ץירּפ םוצ לָאמנייא ןהעג וצ רע טמוק -- םויה יהיו

 ךָאנ .הדועס עצנַאנ ַא ,טסעג אמזוג א טפערט ןוא עדנערַא יד

 רעד ףיוא ,עינַאוװילַאּפ-ַאנ ,גוהנּכ ,ךיז ןעמ טּבױלק הדועפ רעד

 -ַאק ןוא דרעפ טיירגעגוצ ןיוש ןעהעטש סע ,סע טסייה עטָאכַא

 ןוא ,םינימה לּכ ןופ טניה ןוא סעקייניל ןוא סעקשטירּב ןוא סעטער

 ריּכ ,ךעלפייפ יד טימ ןוא ןערעדעפ עסיורנ יד טימ סרעגעי יד

 טשינ; .םֹורַא ןוא םורַא גיטרַאפ ,סע טסייח ,גנידסּלַא ,ךלטה

 טעװ ץירּפ רעד -- חנ ךיז טכַארט --- ,טייצ עטוג יד ןעּפָארטעג

 רע טָאה ףוס םוצ .,?עדנערַא רעד ןופ טציא ןעדער ןעלעוו טשינ

 ןוא שיט ןופ טסעג יד טימ ןענַאטשעגפױא .טָאהעג תועט ַא

 "רעד ץירּפ רעד טָאה ,דרעפ יד ףיוא ןעצעזפיורַא ןיוש ךיז טלָאװעג

 ןעסירעגּפָא ,טייז ַא ייּב ןעינוּבעגנייא ןהעטש ןעדיא םעד ןעהעז

 ?א, :םינּפ ךיליירפ ַא טימ םהיא וצ רע טכַאמ .,האילּב-העירס

 ַא דיא ַא טכַאמ סָאװ -- 4 ישזראדנערא ןַאּפ שַאמ עיס קַאי

 ןיּב ךיא ,ץירּפ ינדא} :ךכו ךּכ חנ םהיא טנָאז ..."? רַאדנער

 ,ץירּפ רעד ,ךיז רע טכַאלעצ ,"עמשטערק רעד ןענעוו ןעמוקעג

 ןוא ,לעזעלג ן'רעטנוא קרַאטש ,ןייּב ךלמה ב5 בוטּכ ןעוועג זיא'ס

 יד ןעד וד טסליוו רהָאי לעיפיוו ףיוא, : םהיא וצ ןָא ךיז טפור

 טלַאװעג ךיא טלָאװ ןעלעו, :םהיא וצ רע טגָאז "? עמשטערק

 -ָאנסַאי ,ריד ייּב זיא גחנמ רעד יוו ױזַא רָאנ ,רהָאי עכילטע ףיוא
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 לעניופ ַא ריא ַא

 טבעלעג לָאמא ןעבָאה ןעדיא יױזַא יו -- .ןעטייצראפ ןופ השעמ ַא
 .רַאדנער ןעמערַא ןייֵא ןופ עידעגַארט ַא -- .םיצירּפ ןעשיווצ

 זיא יסָאי-השמ עדייז רעד זַא ,ןעניימ םינ רעּבָא ףרַאדַאּב עמ
 טינ טָאה רע זַא ןוא ,טלעװ רענעי ףיוא רָאנ ןעוועג לָאמ עלא
 רע ד ןופ טשינרָאג ןעלהעצרעד וצ ךעלקינייא ענייז רַאפ טַאהעג
 ןופ ןעלהעצרעד וצ ךס א רהעז טָאהעג טָאה רע !ַא .טלעװו
 ןוא הלּבק-ילעּב עגילָאמַא ,םידיסח ענילָאמַא ,ןעדיא עגילָאמַא
 יד טימ ןעגנַאנאּב ךיז ןעּבָאה ייז יו ,ירבהל ,םיצירּפ עגילָאמַא
 .ןעדיא

 ענייז רַאפ טלהעצרעד טָאה רע סָאװ ,עכלעזַא השעמ ןייא
 ,םשה-שודיק ףיוא ןעמוקענמוא זיא דיא ַא יו ,השעמ 8 ,ךעלקינייא
 אד טרעוו השעמ עגיזָאד יד ןֹוא ,רעדנוזַאּב ץנאג ךיז טסנעדעג
 רע ,ןעוועג זיא יסָאי-השמ עדייז רעד פייוו ,רוציקּב ןעּבעגעגרעּביא
 לָאמטּפָא טאהעג ּבעיל טָאה ןוא ךיראמ רעסיורג ַא ,ןייז לחומ לאז
 ןערהָאפרַאפ ןוא ןערעדנַא ץםיוא ןינע ןייא ןופ ןעגנירּפשרעּביא
 ,קירעּביוּב ןייק הליחמ

 ,ןעדייז ןייז רַאּפ ךָאנ ,גנַאל ןיוש ןעפָארטעג ךיז טָאה השעמ יד
 םהיא ןעמ טָאה סָאװ רַאֿפ .,קינרַאמַאה ןעטלא םעד ,םולשה ןילע
 סָאד ןעסייהעג טָאה ינרַאמַאה פייו .??קינרַאמַאח ,, ןעפורעג
 .עדנערא רעד ןיא ?הימ ַא ןעטלַאהעג ,ןעסעזעג זיא רע ואוו ,ףרָאד
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 יו ,םיקידצ יד ,ייֵז טנעידאב ןוא טהעטש ,ומצעבו ודובכב ,לוכיבּכ

 טקנוּפ ּפָארַא ךיז טזָאל ,לעמיה ם'נופ ,ןעּבױא ןופ ןוא ,עטַאט א

 ,ןענַאטשעג זיא שרקמהי-תיּב עגילָאמַא סָאד ואוו ,טרָא ןעּבלעז ן'פיוא

 עטסרעייט יד ןופ ןוא דלָאגניג עמַאס ןופ ,שדקמה/תיּב יינ ַא

 ןוא ,ןע'נכוד םינהּכ יד ןוא ,ןעטנַאילירּב ןוא ןעטנעמיד ,רענייטש

 לעדעיפ ַא טימ ןעגעקַא סױרַא-טמוק ךלמה דוד ןוא ,ןעגניז םייול יד

 ...!ייּב !ייב םיקידצ וננר , :טננז ןוא

 וצ ,לוק ַא ףיוא ןענניז יסָאי-השמ עדייז רעד ןָא טּביוה ָאד

 ןוא ,ףױרַא רע טצנַאלגרַאפ ןעגיוא יד ןוא ,רעגניפ יד טימ ןעקַאנק

 : אמלע יאהּב טשינ רע זיא ןייֿלַא ןוא ,םהיא טכיול םינּפ סָאד

 ףיוא ,טלעװ רענעי הוא ,טייוו-טייוו ,ץיגרע ןעטרָאד זיא רע

 56! טלעװו רענעי
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 ןיוש ןעהעזעגסיוא טָאה םינּפ גיד'משוגמ ןייז ןוא ,ןעטכיולעג ןוא
 ....טהורעג םהיא ףיױא טָאה הניכש יד  .גיד'משוגמ ױזַא טשינ

 ףיוא לעכיימש א טימ ןוא ,ןיילַא ךיז וצ יוו טדערעג טָאה רע ןוא
 ; סעסנָאװ עטכירעגנ עסיורג גיד'ארומ יד

 ןיא העושי יד ..ןעניטלעוועג גנַאל טשינ טעוװ םודא ---
 ,לעסיּב ַא ץיז ,דניק ןיימ ,רעהַא םוק .,,,! טנעהָאנ ,טנעהָאנ ,טנעהָאנ

 ,ןייז טעוװ סָאװ --- ןע'חישמ ןופ ,ץק ם'נופ ןעסעומש רימ ןעלעוו

 ...ןעמוק טעוװ חישמ ןַא
 רַאֿפ ןעלהעצרעד ןעמונעג טָאה יסָאי-השמ עדייז רעד ןוא

 ַאזַא טימ ,ןעמוק טעוװ חישמ זַא ,ןייז טעוװ סָאװ ,?עקינייא ןייז
 ענידנעמאלפ עכלעזַא טימ ןוא ץיה לעיפ ױזַא טימ ,תובהלתה

 ם'נופ ןעטערטּפָא טלָאװעג טינ ךיז טָאה ?עקינייא םעד זַא ,ןעּברַאפ

 ןייז ןעניז ן'פיוא ןעמוקענ םהיא ןזיא גידנעליוו טינ ןוא ,ןעדייז

 ןעשיווצ קוליח רעד .קילאומש רבח רעטסעּב ןייז ןוא רעטשרע

 ,תורצוא ןופ טדערעג טָאה קילאומש סָאװ ,רעד ןעוועג זיא ייווצ יד
 ,ןעכַאז עכלעזַא ןופ ץְלַא -- סניסעצנירּפ ןוא ןעצנירּפ ,םיפשכמ
 יסָא-השמ עדייז רעד א ;טלעװ רע ד וצ ךייש ןענעז סָאװ

 ןעגָארטעגרעּבירַא ךיז טָאה ןוא ירמנל טלעוו י ד ןעוועג לטבמ טָאה
 -סיוא םהיא טָאה סָאװ ,לעקינייא ן'טימ םענייאניא ,ןעצנַאגניא

 ,טלעו רענע י ףיוא ,ןיהַא ,ננונַאּפש רעטסערג רעד טימ טרעהעג

 ,םיבורּכ ןוא םיפרש ןוא םיכָאלמ ןוא םיקידצ עמַאס ןעשיווצ ,ןעטרָאד
 יקַאט ןיוש טנעהָאנ רָאנ-רָאנ ,דובּכה-אסּכ ם'נופ ןיוש טייוו טינ
 ..אוה-ךורב-שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ םוצ ,ןילא םהיא ווצ

 -רעייט רעד ןוא ,ןתיול ן'טימ רבה-רוש רעד ןעווענ ןענעז ןעטרָאד

 רעטסרעייט רעד ןוא ,"ןומסרפא, טסייה סָאװ ,?העמיוּב רעטס
 ןעּבָאה ןוא ןענרעל ןוא ןעציז םיקידצ ןוא ,"רמושמה ןיי, רעד ,ןייוו

 ,טייקגיטכיל רענעי ןופ ,"זונגה רוא, ם'נופ ןוא הניכש רעד ןופ האנה
 זַא ,ןעהעזעג רע טָאה ,טלעוו יד ןעפַאשַאּב טָאה טָאג תעּב סָאװ
 סע רע טָאה ,טייקניטכיל ַאזַא וצ יואר טינ ןענעז ןעשטנעמ יד

 ,ןיילא אוה-ךורב-שודקה ןוא ..,אובל-דיתעל ףיוא טזָאלעגרעּביא
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 עדייז רעד טָאה ױזַא --- שטנעמ ַא ןייז לָאז עטַאט ןייד ---

 טקעמשעגנָא ןייז טינ לָאז עטַאט ןייד --- ט'הנעט'עגנייַא םהיא טימ

 טימ ןֹוא רעוועסעד השמ טימ ןוא קודקד ןטימ ןוא ך"נּת ן'טימ

 יַאֹּב רשוי יּפ-לע ךיד רע טלָאװ ,גנעג עשי'סרוקיּפַא עגירעביא יד

 ,םינמז עכילטע ףיוא שטָאח רימ ייּב ָאד ןעזָאלרעּביא טפרַאד

 ןעכילרהע ןייֵא רַאפ טכַאמעג ףליה ס'טָאג טימ ךיד ךיא טלָאװ

 ןטימ ריסח רע'תמא רעד סױרַא ריד ןופ טלָאװ סע .ןעדיא

 ןופ טעװ סָאװ ױזַא ןוא .ןערּב ןע'תמא ן'טימ הלּבק-לעּב ןע'תמא

 ,לעצעגייש ַא ,קינסַאּפעטסוּפ ַא ,טשינ א טימ טשינרָאנ ַא ? ןייז ריד

 ,סָאװ-טסיײיװ-חור-רעד ַא ,קינומש-חמי ַא ,רעפייפ ַא ,רעקַאנק ַא

 -םירט ַא ,קינ'תּבש-ללחמ ַא ,קינלי'רמש ַא ,עשורמ-עשר א ,ייטלוה א

 ..} לארשי יקלאּב עשוּפ ַא ,קַאינ

 ? דניק ַא ןעשטומ גונעג ןעוועג טלָאװ רעמָאט ! וסָאי-השמ ---

 רעד ךיז טכַארט -- "71 לעטינג עּבַאּב יד לָאז ןעּבעל גנַאל,

 ןעטרַאװ סע ןעמעוו ףיוא ,טנעה ס'נעדייז ם'נופ רעטזיילעגסיוא

 .ןעסיורד ןיא םיסדנוק-ךעלגנוי רעװַאלסהָאּב ןיוש

 -השמ ערייז רעד סָאװ ,ןעטונימ ןעוועג ןענעז ןעגעווטסעד ןופ

 -גייא ,רעייט ןוא ּבעיל ,ןעצרַאה םוצ ךיוא ןעוועג םהיא זיא יסָאי

 רעטנוא קַאז-תילט ן'טימ גידנעציז ןעפָארטעגנ םהיא רע טָאה לָאמ

 קרַאטש רהעז סיּפע יז טָאה רע .טעּב ןיא עּבַאּב רעד ייּב טנאה רעד

 ייּב ןעטעּבעג ןוא ךיז ןעגנודעג ,טייהרעליטש טדערעג ,ט'הפנח'עג

 םָאֹד .רהעמ ןעּבעג טלָאװעג טשינ טָאה יז ןוא ,טלעג ךָאנ רהיא

 ענייז רַאּפ ,הקדצ רַאפ --- ךיז רַאפ טינ ןעגנודעג ךיז רע טָאה

 : סנייא ט'הנעט'עג טָאה יז ןוא ,זיולק ןיא סָאװ ,םידיסח עמערָא

 זיא ייז ףיוא --- םימותי ענעגייא ערהיא טָאה יז ,טינ ףרַאד עמ,

 ..."תונמחר רהעמ

 ךיז ייּב ןעציז ןעדייז םעד ןעפָארטעג רע טָאה לָאמ ןייא ךָאנ

 -רַאפ ּפָאק םעד ,ןילּפּת ןוא תילט ןיא ןָאהטעגנָא ,דחוימ רדה ןיא

 ןוא .אמלע יאהּב טשינרָאנ סיּפע ,טכַאמענוצ ןעגיוא יד ,ןעמרָאוװ

 טניישעג ןעגיוא יד םהיא ייּב ןעּבָאה ,טּפַאחעגפיוא ךיז טָאה רע זַא
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 -וצ ןיוש טסעוו וד זַא ,ןערהַא ךיד טעװ סָאװ -- ,/לירעּבל ךייש
 וד זַא רעדָא ?"עקיאַאז לירעּכ , --- םרָאװ ןייא ךָאנ ןעּביירש
 ןיוש ביירש -- ,"ןַאװיא פרעהל ךייש ץלעּפה הז, ַאי ןיוש טסּביירש
 הז, :רעדָא ,/ידאלז ןַאוויאה :םענייז ןעמָאנ םעד ןעצנַאגניא
 ....עסָאנרַאק יד עחָאדוװַאי תילרעהל ךייש ןעלעראקה

 ןייק וצ םהיא לָאז'ס --- יסָאי-השמ עדייז רעד רעּבָא זיא
 ַא ודובּכ-תליחמּב ןעוועג -- טלעוװו רענעי ףיוא ןייז טינ הּפרח
 ןוא .טינ רע ליוו ,ֹוזַא םיוו יז לייוו אקוד טא ,ןשקע רעגיד'ארומ
 ,עקילַאק ַא ענידיא ַא ;  טכערעגמוא ןעצנַאגניא טינ ןעוועג זיא רע
 ַא טימ ןעװעדנַאמָאק וצ ױזַא ךיז טניגרַאפ ןוא -- טעּב ןיא טגיל
 יד ןיא ךעלקינייא יד ראפ "ןירואד רעטלַא , ןעפור םהיא ,ןַאמ
 יטָאי-השמ בר -- רעוװייּבַא ןייק טשינ סיּפע ךָאד זיא רע ! ןעגיוא
 סעו הרותה לע הלילו םמוי טציז סָאװ ,דיא א ! ס'קינרַאמַאה םעד
 רע טסאפ טנייה .טנעװַאד רע רעדָא ,טנערעל רע רעדָא .הדובעה
 ּפעקיטש ןייק ןוא ,גָאטשרענָאד ןוא גָאטנַאמ עַלַא ןוא םיתינעת עלַא
 ,ךָאו עצנַאג ַא םהיא וצ ןיירַא ?יומ ןיא ןײרַא טינ טָאלג טמוק שיילפ
 ,טלָאמעד שודיס טכַאמ .ןעמעלַא ןופ רעטעּפש סױרַא-טהעג ןוא ןעמעלַא ןופ רעהירפ רע טמוק להוש ןיא .בוט-םוי ןוא תּבש ץוח
 עּבַאּב יד ,יקַאט יז טעשטרָאװ -- ןיוש ןעפָאלש ןעדיא עלַא ןעוו
 --- טינ ןיוש רהיא טרהַא ךיז רַאֿפ ,אלימ .ךיז טרעזייּב ןוא ,לעטיג
 יד ףיוא רעּבָא ,ןערעגנוה וצ ןערָאװעג טניואוועג ןיוש זיא יז
 ! תונמחר א זיא ,םימותי יד ףיוא ,ךַאּבענ רעדניק

 בעיל יסָאי-השמ עדייז רעד טָאה םימותי יד רעדניק עלַא ןופ
 ַא ?עגנוי ַא ,ץָאקש ַא יקטס ,ןע'מולש --- םענייא רָאנ ןענירקעג
 טנַאקעג טלָאװ םהיא ןופ .לעּפעק טוג ַא רעּבַא ראפרעד ,ןערּב
 ןעדייז ן'טימ ןעציז ןעלעוו רהעמ סעסיב ַא רָאנ לָאז רע ,טייל ַא ןייז
 עבט ןייק ןעּבָאה טינ ןוא ,ןעצלעּפ יד ןעשיווצ ,רחוימ רדח ןייז ןיא
 עכלעזַא ךָאנ רעדָא ,ךעלרַאּב ןעלסיירט ןיײרַא דלאוו ןיא רעדָא ,שיפ טּפאה עמ יו ןעהעז ,"סָאר, םוצ ךעלגנוי רעװַאלסהָאּב טימ ןעפיול
 .ןעיירעסדנוק
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 רצ .עדייז רעד טגיטלעוועג טָאה תונּכשמ יד ףיוא רָאנ .םענייק

 ןעוועג זיא סָאד -- ןוּכשמ ַא ןעּבענסױרַא ןוא ןוּכשמ ַא ןעמענ

 "עג סע ןוּכשמ רעסָאװ ןעמעוו וצ ,ךיז ןעקנעדעגנָא .טייּברַא ןייז

 .רעטסינימ ַא ןופ ּפָאק ַא ןעּבָאה טפרַאדַאּב ןעמ טָאה --- טרעה

 ףיוא טַאהעג יקַאט טָאה יסָאי-השמ ערייז רעד זַא ,ןייז ןָאק סע

 טלָאװעג טינ רעּבָא ךיז רע םָאה ,רעטסינימ ַא ןופ ּפָאק ַא רשפא ךיז

 עס סָאװ ,אישק ַא .,ןייֵלַא ּפָאק ןעשרעטסינימ ןייז ףיוא ןעזָאלרַאפ

 ענעגייא ןייז -- האצמה ַא ףיוא ןעלַאפעג רע ןיא ! ךיז טכַאמ

 -לעדָאנ ַא טימ טהיינעגוצ רע םָאה ןוּכשמ ןעדעי ףיוא : האצמה

 ןערעי ףיוא ןוא ,רעיּפַאּפ לעקיטש ַא -- ןיילַא אקוד ןוא --- םעדָאפ

 הז , :טנַאה ןייז טימ ןעּבירשעגנָא רע טָאה רעיּפַאּפ לעקיטש

 ץלעּפה הז , :רעדָא ."?ירעב5 ךייש עטָאּפַאק ה

 ןעלערַאקה הז , :רעדָא ."ןַאוויא לרעה? ךייש

 ךיז טָאהס יא ." עחָאדווַאי תילפרעהכ ךייש

 יד ןעפיוקסיוא ןהעג ֹוצ ןעמוקעג זיא ?ערעּב זַא ,לָאמַא טכַאמענ

 א ס'נערעדנַא ןייֵא ןעּבעגעגסױרַא םהיא טָאה עמ ןוא עטָאּפַאק

 : הצע ןייֵַא ָאד זיא -- ? ?ערעּב ךיוא טסייה רענעי סָאװ ,עטָאּפַאק

 ,םהיא טסייה עמ ןוא ,סעטָאּפַאק סלערעּב עדייּב סיױרַא-טנָארט עמ

 א ףיוא ןעגָאז ןהעג טינ ךָאד טעװ דיא ַא .ןענעקרעד לָאז רע

 זַא ,יוג ַא טימ ,רהיא טהעז .ענייז זיא'ס זַא ,עטָאּפַאק רעדמערפ

 ךיוא וצרעד זיא .טוג ױזַא טינ ןיוש זיא ,ךאז אזַא ךיז טכַאמ עס

 טסייה עמ :(הצע ןייֵא ךיז טיג ןדמל ַא דיא ַא) האצמה ַא ָאד

 ןייז ףיוא ןמיס ַא סיּפע ןעגָאז ןייז חירטמ ךיז לָאז רע ,ןענַאװיא

 ןמיס ַא סיּפע זַא ,ץלעּפ ןייז טוג ױזַא ןעק ןַאװיא רעדעי .ץלעּפ

 ,ןענעוטסעד ןופ !טלמי א? זיא'ס .ןעּבָאה םהיא ףיוא רע זומ

 סױרַא ךילטפָא ץנַאג ןענעז ,תואצמה עלַא יד ףיוא גידנעקוק טשינ

 עבַאּב יד .ןעדייז ן'טימ עּבַאּב רעד ןעשיווצ ןע'תקולחמ ע'סואימ

 : ןעדייז םוצ ט'הנעט'עג ץְלַא טָאה

 וד זַא ,טזיּב וד סָאװ ןירואד רעטּלַא ,ךיד גערפ ךיא --

 עטַאּפַאקה הז, ַאי ןיוש טסּביירש ןוא ןעּביירש ייּב ַאי ןיוש טסטלַאה
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 ןעצלעּפ ןעשיווצ

 ןוא םירפס ענייז ,ןעגָאזרפומ ןייז -- .עירעטלאהכוב פ'נעדייז םעד
 ם'נעדייז םעד -- .ןעמוק טעוװ חישמ זַא ,ןייז טעװ סָאװ -- .חקדצ ןייז

 .זַאטסקע

 ןעמונעגריפ טָאה יסָאי-השמ עדייז רעד סָאװ ,עטשרע סָאד
 -ענּפָא ןוא טנעװַאדענּפָא ןעּבָאה ייז ןזַא ,ךעלקינייא ענייז רַאפ
 .טרעהרַאפ ייז טָאה רע --- ,ןעסעג

 רדח ןייז ןיא ,םהיא ייּב יקַאט ןעמַאזקע רעד זיא ןעמוקעגרָאפ
 טשינ .ןעמוקניירַא טרָאטעג טשינ טָאה םדָאדןּב ןייק ןיהואוו ,רחוימ
 .ואוו ןעוועג טינ זיא'ס םורָאװ ,טנַאקעג טשינ ןוא טרָאטעג

 ,גייטש א ןופ רעסערג סָאװטע פע'רדח ַא ןעוועג זיא סָאד
 ,ןענופעג ךיז טָאה גייטש רעגיזָאד רעד ןיא .תופוע טלַאה עמ ואוו
 םיקסוּפ ןוא ס"ש ץנַאג ,םירפס ענייז ךָאנרעד ,עדייז רעד ,סנעטשרע
 : תונּכשמ ןעוועג ןעטרָאד ןענעז הזל ץוח ןוא ,םירפס-הלּבק ןוא
 ענרעפוק ,ךעלעּפמעל ןוא ךעל'סדה ,ךעלצעט ,לעפעל ענרעּבליז
 ,ןעלערַאק עשייוג ,סעטָאּפַאק עשידיא ,ןערַאװַאמַאס ,ןענהַאפ
 ! ןעצלעּפ רועיש ַא ןהֶא ,ןעצלעּפ טּפיוהרעד ,ןעצלעּפ ןוא סעקטיווס

 עּבַאב רעד ןופ טרהיפעג ,דרַאּבמָאל ןימ ַא ןעזעוועג זיא סָאד
 ,טעּב ןיא עטמהעלעג ַא גידנעציז ,גנַאלערהָאי ןופ ןיוש ?עטיג
 פעסיּב סָאד ןעטלַאהעג ,המר דיִּב טפעשעג סָאד טרהיפעג יז טָאה
 עסַאק רעד וצ טזָאלענוצ טשינ ,סנעשיס יד רעטנוא ךיז ייַּב ןמוזמ
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 טנַאקעג טשינ לעטינ עּבַאּב יד ,םינּפַא ,ןיוש טָאה סָאד

 רהיא רַאפ ןעוועג טינ זיא ךָארּב רעד טייוו יו ןוא ,ןעגָארטרעּבירַא

 : ןעדייז ן'פיוא ןעלַאפעגנָא יז זיא ,סיורג

 ? ךאּבענ רעדניק יד וצ וד טסָאה סָאװו !ןירואד רעטלַא ---

 זַא ,ןעסיוו ריד ייז ןעלָאז ןענַאװ ןופ ?גידלוש ייֵז ןענעז סָאוװ

 רענעש ַא ? טסנעװַאד ןוא ןעצלעּפ יד ףיוא ץינרע טרָאד טסגיל וד

 טפור ױזַא יו .רימ וצ ,ךעלרעדניק ,רעהַא טמוק ! אבה-ךורּב

 .? ךייַא ןעמ
 ןוא ,רעדניק יד ךיז וצ ןעפורענוצ יז טָאה זייווניצנייא ןוא

 ןוא טעלנעג ,ןעמענ יר ייַּב טגערפעגסיוא ייז יז טָאה זייווניצנייא

 םנייװַאּב ,ןערערט ענעצלַאזעג ערהיא טימ טצענַאּב ןוא טשוקעג

 ךעל'מימותי עטנעלע עניילק יד רָאנ ,רעטכָאט רהיא טינ ןיוש

 ,טסואוועג םעמּכ טָאה יז זַא ,ןערָאװשענ ךיז טָאה יז ...ךַאּבענ

 זַא ,טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא גָאט טנייה זיא'ס יו ,רעכיז ױזַא

 עכילטע ןיוש זיא'ס םורָאװ ,ןעּברָאטשעג ןזיא רתסא-היח רהיא

 ךָאנ ץלַא ךיז טנערפ ןוא םופח-וצ רהיא וצ טמוק יז זַא ,טכענ

 ערהיא רהיא ןעלעפעג יו ,ןעגָאז רהיא לָאז יז ,רעדניק ערהיא ףיוא

 ,..3 רעדניק

 סָאװ ,יסָא-ײהשמ .ןעסע סיּפע ןעּבעג ייז ןעמ ןָאֿל ---

 זַא ,ןירואד רעטלַא ,ךָאד טסהעז ? רעגיטכענ ַא יו ,וד טסהעטש

 םינ ןוא טרעגנוהעגסיוא ,טכַאמשרַאפ ךַאּבענ ןענעז רעדניק יד

 יז טגָאז רע יּבַא -- רימ זיא דניוו .טכַאנ עצנַאג ַא ןעפָאלשעג

 י.י: אֹּבהיךֹורְּב רענעש ַא !עדייז רענעש ַא !רסומ
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 סָאוו-ניצניװ רעטלַא רעד רעּבָא סָאד טָאה ...ןעמונעג טָאה טָאנ
 ךיז ןענעז סע זיּב -- "! ןעּברָאטשעג זיא רּתסא-היח ןיימ ! רּתסֹא -היח , : ןעיירש וצ ןוא ּפָאק ןָא טנעה יד טימ ךיז ןעגָאלש וצ ןוא ןענָאלק וצ ןוא ןענייוו וצ טרעהענפיוא טינ טָאה יז ןוא ,טגיחורַאּב
 ווַאלסַאיערעּפ ןיא עכלעזַא ןעּבָאה רעדניק יד סָאװ ,תואּפ עגנַאל עכלעזַא טימ דיא ַא רענייא סיּפע ,ןעשטנעמ ךָאנ ןעּפָאלעגפיונוצ
 סעּברַא עטעשטַאקרַאפ טימ ,םינּפ טמַאלּפרַאפ ַא טימ ענידיא ַא .ןעפָאלעגנײרַא זיא יציא רעטעפ ן'כָאנ .,יציא רעטעפ רעד ,רעדורּב . ףעגיצנייא ס'עמַאמ רעייז ןעוועג זיא סָאד .טנעגעגַאּב טשינ
 יד --- בייוו ןייז ןעוועג זיא סָאד .ךיק ןופ קינָאלַאּפ ַא םימ ןוא
 טימ עלעריימ א ןעמוקעגניירַא זיא רהיא םימ ןוא .יסָאס עמהומ
 ןוא .עּביל-הוח ןעמָאנ ן'טימ ,עגידוועמעש ַא רָאנ ,עקנינעש ַא ,עק'ריחי-תּב ַא ערעייז --- ךעלעּפיל עניילק טימ ןוא ךעלקעּב עטיור
 ןיוש זיא רעטכָאט יד דלַאּביװ זַא : רעטרעוו טימ לעטיג עּבַאּב יד ןעטסיירט ,ןעדער ןעמונעג ןעּבָאה לָאמ א טימ עלא ןוא ,םינכש עטנעהָאנ ,רעּבייװ ןוא ןעדיא ךָאנ ןעפַאלעגפיונוצ ךיז ןענעז יז ץוחש
 סָאװ ,סָאד ןוא = ? ןייוועג רעד ןעמלעה טעװ סָאװ טנייה ,טדיוט
 טָאה טסעג עגנוי יד ןוא ,ןעלאפראפ ךָאד זיא ,וצ טקעד דרע יד
 אזא ךיילג םענעי ןָא טינ טגָאז עמ ןוא ,עקּבַארַאק רעד ףיוא םָאלוה ,יוזא טָא ןיירא טינ טמוק עמ זַא ,רסומ ןעגָאז ןעמונעג ץוחַא ןעמ
 ,?ןעגָאז , ֹוצ ןעּביֹוהעגנָא םינ רַאג ,ךילטנעגייא ,ןעּבָאה רעדניק יד זַא ,תמא םעד עדוי זיא טָאנ שטָאה ...הרושּב

 תילט םעד ןָאהטעגסױא יסָאי-השמ עדייז רעד טָאה לייוורעד
 ןעלָאז ייז .םהיא ֹוצ רעהירפ ןעמוקעגניירַא טשינ ןענעז ייז יאמל ,ךעלקינייא יד ןעטלַאהריפ ןעמונעג טייז ןייז ןופ טָאה ןוא ןילפּת ןוא
 -כעלסיּב טיירגעגוצ יז ,עּבַאּב רעד טימ טדערעגרעביא עקנילָאװַאּפ ,סע טסייה עדייז רעד ,רע טלָאװ ,ןעדעררעּביא עקנילָאװַאּפ ,םהיא טםימ רעהירפ ןעהעז ךיז טפרַאדַאּב ייז ןעטלָאװ ,ץרא-ךרד-ילעּב ןייז
 טינ ,סמרָא-ארּפ ןעוהט ױזַא ! םודנעּפ"םודנעה ,יֹוזַא טינ ,זייוו
 ' ...ןעשטנעמ ןייס
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 ,רהיא טנעז רעװ} :ייז ייּב ןָאהטעג נערפ א ?וק ןעמהענעג

 ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה ,סעטנעהָאנ ,סענעגייא סיּפע "?? רעדניק

 א, :ןעּבעגעג גָאז ַא רהיא ןעּבָאה רעדניק יד ןוא ,לוק םעד ןיא

 .+ וַאלסַאיערעּפ ןופ ןענעז רימ .ןענרָאמ טוג

 ץנַאג ַא ןעהעזרעד ןוא "ווַאלסַאיערעּפ , טרָאװ סָאד טרעהרעד

 טינ רהָאי ןייק ךָאנ עלעדיימ א ייז ןעשיווצ ,רעדניק טימ לעמער

 ןוא ,עירעגַארט עצנַאג יד טּפַאחעגמורַא דלַאּב עטלַא יד טָאה ,טלַא

 -סיוא ןוא טנעה עטהערדעגסיוא ערהיא טימ ןעכָארּברַאפ טָאה יז

 :לוק ַא ףיוא ןעירשעג

 ןיימ !רימ זיא רענוד ַא ,יוא ! רימ זיא גיטהעוו ַא ,יוא ---

 טימ ןענָאלש ךיז ןעמונעג ןוא --- ! ןעּברָאטשעג זיא רתסא-היח

 ? וד טזיּב ואוו ! יסָאי-השמ ! יסָאי-השמ --- .ּפָאק ןיא טנעה יד

 | !יסָא-השמ ! העג רעהַא

 גיטייז ַא ןופ ןעפיול וצ ןעמוקעג זיא יירשענ רהיא ףיוא

 טימ ,ןילפּת ןוא תילט ןיא ,רעגירעדינ ַא ,רעטלַא ןייֵא לעריקלַא

 ,זָאנ רעטַאוועּבלוּב רעטיירּב ַא טימ ,םינּפ ניד'משונמ הנושמ א

 סעטַאמש ןיא ןָאהטעגנָא ,ןעמערּב עטבירעג עסיורג גיד'ארומ טימ

 טֶא ? יסָאי-השמ ערייז רעד זיא סָאד טָא, -- .סעּבַארקש ןיא ןוא

 .+ ? ךייר ױזַא ?ךייר יױזַא סָאד זיא רעד

 -- ןָאהטעג טָאה יסָאי-השמ עדייז רעד סָאװ ,עטשרע סָאד

 ןעכַאמ ןוא ךיז ןערעזייּב ,רעדניק יד ףיוא ןעיירש ןעמונעג טָאה רע

 ןעטימ ןיא ןעטלַאהעג טָאה רע תמחמ ןוא ,טנעה יד טימ ייז ףיוא

 םדערעג רע טָאה ,ןייז קיספמ ,םינּפַא ,טרָאטעג טשינ ןוא ןענווַאד

 ..2!םינלזג ! םיחצור ,נ-ָא-יא,ה :שרדוק-ךושל ףיוא ייז וצ

 לֹוק סָאד ןוא ,שדוק-ןוש5 ףיוא םגָאזעג רע טָאה רעטלַא רעד וצ ןוא

 'הו ןתנ 'ה  ...יּתּב ...יּתעדי ,הנ-ָא-יא/ :טרעטיצעג טָאה

 ,.. } חקל

 רעטכָאט יד זַא ,טסייוװ רע זַא ,ןעסייה טפרַאדַאּב טָאה סָאד

 רענעגייא רעד ,ןעּבעגעג טָאה סָאװ טָאג רעד ןוא ,ןעּברָאטשעג זיא
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 רעד טימ יסָאיהשמ עדייז רעד -- .לעטיג עבַאב עטמהעלעג יד
 יציא רעטעפ רעד -- .!עמערב עטכידעג ןוא ןָאנ רעטַאװעכבלוב

 .יסָאס עמהומ יד ןוא

 -ךָאפ טכער סָאד טָאהעג ןעּבָאה םימותי רעווַאלסַאיערעּפ יד
 .ץַאלַאּפ ןימ ַא -- ּבוטש ס'יסאי-השמ ןעדייז םעד ךיז ןעלעטש
 -טָאּפ ַא טלעטשעגרָאפ ייז ךיז טָאה ןיילַא יסָאי-השמ עדייז רעד
 ,טנָאז עמ --- טייקגיניילק ַא .עצעּפושז רענעדייז ַא ןיא ךראיר
 -תיּב רעד ייז טָאה ףוס םוצ !ךייר ױזַא ,ךייר יוזַא ןענעז ייז
 -עג ץנַאג ַא וצ טרהיפענוצ םינּפ ןעגידנענייש ץטימ ריא-שרדמ
 טָאה ןוא ,קינַאג םענרעזעלג ַא טימ עדווַארּפ ,פעּביטש ןעכילנייוו
 יסָאי-השמ ,ערייז רעייַא טציז ָאדדָא-טָא, :ןעּבענעג גָאז ַא יז
 טָאה רע .ןערָאװעג םלענ דיא רעד זיא ןיילַא / ,?ס'קינרַאמַאה
 טרעיצַאּפשעגכרוד ןעּבָאה רעדניק יד  .ייּברעד ןייז טלָאװעגנ טשינ
 ךיז רַאפ ןעהעזרעד ןוא ריט יד טנעפעעג ,קינַאג םענרעזעלג םעד
 ןעשטנעמ ַא ןעציז ,טעּב ןרעצליה ַא ףיוא ,ריט רעד ןענעקַא טַארוקַא
 ם'ניא ,שינעפעשַצּב ןייק טינ שינעפעשַאּב א ,ןעשטנעמ ןייק טינ
 עטהערדעגסיוא ענדָאמ סיּפע טימ ,סיפ ןהֶא ,הבקנ ַא ןופ טלַאטשעג
 רָאנ .קירוצ ןהעג טלָאװעג ייז ןעּבָאה טונימ עטשרע יד .טנעה
 טימ ייז ןיא טקוקעגנייַא קראטש ךיז טָאה שינעפעשַאּב סָאד
 -ןייֵא רהעז ַא טימ טָאה ןוא ןעניוא עטיור עגידנעצנַאלנג ערהיא
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 -סיוא ןייֵא טימ ןאמנעגנוי ַא וצ ןערָאװעג טגָאזעג זיא סָאד

 סָאד טקוררַאפ לעטָאמ ,?לעטָאמ טסייה סָאװ ,זָאנ רענעניוּבעג

 :ףױרַא ?עטיה

 4 ןענָאק טינ ןעמ לָאז סָאװ רַאֿפ --

 עקשרעה זַא ,ןעסעגרַאפ טסָאה !תּבש רַאפ ?סָאװ רַאפ --

 ? טייז רענעי ןופ לאטש א טעיוב ס'עּבַאיל-יציא

 . רעטייו טגערפ ןוא רהיר ןייק טינ ךיז טוהט לעטָאמ

 ? סָאװ זיא ,טייז רענעי ןופ לַאטש ַא טעיוּב רע זַא ןוא ---

 !ץליהעג טרהיפעגנָא רע טָאה ?סָאװ זיא טסייה סָאװ ---

 ..! ןעמוקַאּב ליואוו םהיא זָאל ?ץליהעג טרחיפעגנָא ---

 ..!?ץלָאה קיטש ַא טימ ןעדער וצ זיא סאו ---

 ץלַא רענעי ךיז טציה ,גיהור זיא ?עטָאמ רהעמ סָאװ ןוא

 ףיױא ייּפש ַא טוהט ,םילּכ יד ןופ סױרַא-טהעג רע זיּב ,רהעמ

 רע .?ץלָאהקיּפ ןֹּב הטוש , ןעמָאנ ן'טימ ןָא םהיא טפור ,ןעלטָאמ

 ךיא -- רימ טימ טמוק ,טמוק, :טנאה א ראפ רעדניק יד טמענ

 ן'טימ דיא רעד ןוא ."סופוצ ןהעג ףרַאד עמ .ןערהיפוצ ךייַא לעוו

 עגנוי יד טימ ךיז טזָאל םינּפ ןענידנענייש ן'טימ ןוא ןטק-תילט

 ןעדייז רעייז וצ ,סופוצ סױרַא דירַאי ם'נופ םימותי-ןערעשזַאיָאװ

 .לעטיג עַּבַאּב רעייז וצ ןוא יסָאי-השמ
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 ןע'תמא ןייֵא ףיוא רָאנ רעדניק יד טמענ ןוא ןעדיא ערעדנַא
 : ?סָארּפַאד ,

 רע טסייה ? םֹוחנ ןעמ טפור ,רהיא טגָאז ,ןעטַאט רעיא ---
 | ? שטיווָאניּבַאר טינ

 ,שטיווָאניּבַאר ---

 ? רּתסא-היח ןעסייהעג טָאה עמַאמ רעיא ןוא --
 ,רתסא-היח ---

 ? ןעּברָאטשעג יז זיא ---

 ,ןעברָאטשעג ---

 ? ערילח רעד ןֹופ ---
 .ערילח רעד ןֹופ ---

 ! טדער עשז ױזַא טָא ---

 .םלוע ןעצנַאנ םוצ סיוא ךיז טהערד ןטק-תילט ן'טימ דיא רעד
 ,םהיא טנייש םינּפ סָאד

 ! טַארוקַא ןעגָאז ךייֵא ?עוו ךיא ,ךימ טגערפ ,ױזַא ביוא ---
 ןיא עּבַאב רעייז ,ס'קינרַאמַאה םעד יסָאי-השמ זיא עדייז רעייז
 יסָא-השמ ,עדייז רעייז .ס'קינרַאמַאה םעד יסָא-השמ ?לעטיג
 ןעּברָאטשעג זיא רּתְסא-היח רעטכָאט ןייז זא ,ןיוש טסייוו ,סע טסייה
 -השמ לעטיג ,עּבַאּב רעייז ןוא ,טכַאדעג ָאד טינ ,ערילח רעד ןופ
 : חרושּב יד ןעגָאזנָא טינ רהיא ליוו עמ .טינ ךָאנ טסייוו ,ס'יסָאי
 ...ךאּבענ עקילַאק ַא ,ענידיא עטלַא ןייֵא

 רעדניק יד ֹוצ סיוא ךיז טהערד ןטק-תילט ן'טימ דיא רעד
 : םינּפ ןעגידנענייש ןעּבלעז ן'טימ

 ,ןעזייוו ךייא ןעמ טעוװ ,ןעגָאװ ןופ ,רעדניק ,פָארַא טכירק ---
 טשינ רעּבָא ןעמ טעװ ?ייז רענעי ןופ ןעדייס ,לעסענ לָאמש ַא וצ --- טינ ןעמ ןָאק ןיהַא ןערהָאּפוצ .טציז עדייז רעיא ואוו
 ,לעטָאמ ,וד טסניימ יו .ןעגָאװ ן'טימ ךיז ןעווערעקסיוא ןענָאק
 | ...9 ןענָאק טעװ עמ



 9 ךירַאו ם'נופ

 -- 3 וועשטשישזר ןופ --- .רעּפעינד טייז רענעי ןופ --- ? ןענַאװ

 טינ -- + װעינַאק טינ סָאװ רַאפ ?ועשטשישזר סיּפע סָאװ

 -- ! וַשלסַאיערעּפ ןופ רָאנ ,וועינַאק ןופ טינ ,וועשטשישזר ןופ

 ןייק ,ץעּפוהעי ןייק טינ --- ןיהואוו ךָאד טהעז רהיא --- ? ןיהואוו

 -- + ןעמעוו וצ -- .ןערהיפ וצ טכַארּבעג ייז רע טָאה ווַאלסהָאּב

 ! ןעוועג טוג ךָאד טלָאװ ,ןעמעוו וצ ,ןעסיוו לָאז עמ ,וד טסרעה

 --- 3 ןעדייז רעסָאװ --- .ןעדייז ַא ןערעייז וצ ,רע טנָאז ,ןעדייז ַא וצ

 םוג ךָאד טלָאװ ,ןעדייז רעסָאװ וצ ,ןעסיוו לָאז עמ ,וד טסרעה

 ...! ןעוועג

 יב ןוהט נערפ ַא ןעמ זָאל ? סָאװ רהיא טסייוו ! טאש --

 ןערהעק ייז ;רערעייז עדייז רעד טסייה ױזַא יו ,רעדניק יד

 יז ןעלָאז סָאװ רַאפ --- ? ןעסיוו ייז ןעלָאז ןענַאװ ןופ --- .ןעסיוו

 סאו ,דיא ַא רענייא סיורא ךיז טקור סע זיּב ,..? ןעסיוו טינ

 .טעקשַאק ן'םיוא קעשַאד םענעטלַאּפשעצ ַא טימ ,?ענייב טפיוקראפ

 :םלוע םעד רעדנַאנַאפ רע טּפוטש סנעניוּבנעלע עדייב טימ

 ױזַא יו !רעדניק .ןענערפ ייז לע ךיא ! ךימ טזָאל --

 ? ןעדייז רעייַא ןעמ טּפור

 רָאג ןיוש יירשעגנ ן'טימ רעדימראה ם'נופ ןענעז רעדניק יד

 טסייה רע זַא ,ךיז ייז ןענַאמרעד ןענעוװוטסעד ןופ רָאנ .טלעמוטעצ

 --- 4 יסָאי-השמ סיוועג --- ,רע טסייה יסָאי-השמ ,אי .יסָאי-השמ

 רערעייז עדייז רעד זַא ,סע טסייה ,ןיוש ןעמ טסייוו ...! סיוועג

 -השמ רעסָאװ :ךַאז ןייא רעביא טּביילּב ,יסָאי-השמ טסייה

 רעד יסָאי-השמ ןַאהרַאפ .סיסָאי-השמ עכילטע ןַאהרַאפ ? יסָאי
 ןוא ס'יסָאווד-האל יסָאיײ-השמ ,רעכעלּב רעד יסָאי-השמ ,רילָאטס

 ! סרעגנירג סיּפע ייז טגערפ רָאנ .ס'קינרַאמַאה םעד יסָאי-השמ

 רעייא ןעמ טפור ױזַא יו 4?סָאװ רהיא טסייוו ,ַאש ---

 יד ןופ רענעי טינ ,דיא רעדנַא ןייֵא ןיוש טנָאז סָאד --- ? ןעטַאמ

 -תיּב ַא -- סיוא טזייו ,ןטק-תילט א טימ ריא א רָאנ ,לענייּב

 .םוחנ ןעמ טפור ןעטַאט רעייז זַא ,ןענָאז רעדניק יד .,דיא-שרדמ

 עלַא קעװַא ןטק-תילט ן'טימ דיא רעד טּפוטש ,ךאז ַאזַא טרעהרעד
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 םכי לע-םולש

 ןוא ןעגניז סרעלטעב יד ןוא ,רעטנוא-ןעפלעה םיריזח יד םימ תומהּב יד טימ דרעפ יד ןוא .טרעגַארג ןוא טעשטיווק ןוא טדער
 ,ןערעוו טקיטשרעד ןָאק עמ זא ,עכלעזַא תוחיר ןוא .ערעדנַא סָאד סנייא םיוק טהעז עמ סָאװ ,רעכלעזַא טהעטש ביוטש ַא ןוא .ןערעוו ּביוט ןָאק עמ -- עריל רעד ףיוא ןעלעיּפש

 ן'כרוד דיוּב ןייַז טימ ןעגָאלשעגכרוד םיוק ךיז טָאה הלגע-לעּב רעד ,גָאט-קרַאמ ַא ןיא -- טייצ רעטוג א ןיא ןעמוקעג ןענעז הרבח
 ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה רע זיּב ,זיא רענייטש ןייז יו ,סערילח ןהעצכַא דירַאי ן'טימ טדָאטש רעד טעוועשטניוװעגנָא ,דירַאי
 םינּתוחמ עשי'דיננ יו ,דמערפ סיוא-ןעהעז סאו ,ךיוא ךעלזייה עיינ רַאּפ א ואוו-טינ-ואוו ךרוד ךיז ןעפרַאו סע עכלעוו ןעשיווצ ,תובצמ-ךעלּביטש ענעלַאפעגנייַא עּבלעז יד --- םלוע-תיּב ם'נופ קילּבנָא םעד קרַאטש טּפַאח סָאװ ,ןיירַא טרָאטש רעטכער רעד
 ךיז טָאה טרָאד ןוא --- ,הנותח רעמערָא ןייֵא ףיוא ןעדַאלעגנייַא
 ןופ --- .ןערהיפ וצ טכַארּבעג הלנע-לעּב ַא טָאה רעדניק סיּפע זַא : םישודיח ערעדנַא סָאד סנייא טלהעצרעד עמ ןוא םענייא -ניא ייז ןעדער עֶלַא --- יירעדער ַא טימ רעדימראה א טרעוו סע ןוא ,סעקישאק ןהֶא רעּבייו ןוא סעקישָאק טימ רעּביײװ ,םינימה לּכ ןופ רעּבייװ ןוא ,ןעדיא יירד ךָאנ ןוא ,ןעדיא ייווצ ךאנ ןוא ,ריא א ךָאנ ןוא ,דיא ַא ךָאנ ןוא ,דיא ַא וצ-טמוק עלייוורעד .( טינ רע טגָאז --- ןעמעוו ףיוא ) ...! ערילח א ---ּפָאק ם'נופ םהיא ייּב ןעגױלפעגסױרַא ןעמענ ערעייז ןענעז יױזַא ,דירַאי ןעניזָאד םעד ןיא ןערהָאּפעגניירַא זיא רע רָאנ יו ןוא ,ןעדיא ַא םהיא טהעז רהיא יו ,טקנעדעג ייז רע טָאה געוו ןעצנַאג םעד זַא ,ןעריואוושעג ךיז טָאה ףלָאװ-ןועמש ! רהֶאֹי רעצרַאוװש רעד ייז טסייוו .ןעסעגרַאפ ןיוש טָאה רע רָאנ ,עּבַאּב רעד טימ ןעדייז םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןעפורעגנָא טַאהעג ןליפא םהיא טָאה עמ .עּבַאּב ַא טימ ןעדייז ַא ןערעייז וצ ,ווַאלסהָאּב ןייק ךעלדנױשרַאּפ עגנוי ענייז ןערהיפ -ּמִא לָאז רע ,טלעטשַאּב םהיא טָאה עמ זַא ,טסואוועג טָאה הלגע -לעּב רעד ףלָאװ-ןועמש :?עמוט רע'תמא רעד ןעּביױהעגנָא טשרע
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"עציװָאהרָאט , רעד ףיוא ןַאלטהָאּב ןיא
 

 ,טינ ןעסייוו יז -- .דירֲאֹי ן'פיוא ףדיילג זוַאלסהָאב ןייק ןעמוסעגנַא

 ןטקיתילט ַא טימ דיא א -- .עדייז רעיײז זיא יסָאי-השמ רעסָאװ

 .עדייז םוצ רעדניק יד ןעגנערב רעטנוא ףיז טמענ

 -ַאיִאו עניילק יד זַא ,גָאט רעסיורג ןעזעוועג ןיוש זיא סע

 -עלש ןוא עגירעגנוה ,עדעימ ןערהָאפעגניירַא ןענעז םימותי-ןערעשז

 דלַאװ טייז רענעי ןופ .ווַאלסה ַאּב טדָאטש רעד ןיא ענירעפ

 ַא ,ענעטנשילירּב ַא ,ערָאלק ַא ,ןוז יד ןעּביוהעגפיוא ךיז טָאה

 ייּברַאפ ןערהָאפעגכרוד ייז ןענעז ןעטשרע םעֶלַא םוצ .,ןוז עמערַאוװ

 ,ענעגוּבעגנייַא לעיפ ױזַא טימ ,םלוע-תיּב ןעסיורג גיד'ארומ א

 ענעּבירעגּפָא טימ תובצמ עטלַא ןוא ךעלּביטש ענעלַאפעגנייַא-ּבלַאה

 ןעמ טָאה םלוע-תיּב ןעכייר םעד טיול זַא ,".ה .ב .צ .נ .ּתע תויתוא

 ! ךרֹּכ ַא רַאפ סָאװ עדוי ימ זיא טדָאטש יד זַא ,ןעניימ טנָאקעג

 =- ?עציװָאהרָאט , רעד ןיא ךיילנ ןײרַא ןעמ זיא םלוע-תיג ם'נופ

 טשימעגסיוא זיא ץלַא ואוו ,רעכלעזַא דירַאי ןימ ַא רעדָא קראפ ַא

 ,רענייגיצ ןוא ,םיריזח ןוא ,תומהּב ןוא ,דרעפ ןוא ,םייוג : םענייאניא

 : םינימה לֹּכ ןופ ןעדיא ןוא ,סעטָאמָאח ןוא ,רעדער ןוא ,ןענעוו ןוא

 "ענסַארק , טימ ןעדיא ,ןעלטיה טימ ןעדיא ,ךעלכלעפ טימ ןעדיא

 טימ ,ךעלכיק טימ ,לעגייּברעיא טימ ,סעקלוּב טימ ןעדיא ,הרוחס

 רעּבייו !רעּבייוו טנייה .טליוו רהיא סָאװ טימ ןוא סָאוװקלעפע

 ןוא ,תופוע טימ רעּבייװ ןוא ,ךעלעּפע טימ רעּבייװ ,סעקישַאק טימ

 ץלַא סָאד ןוא .רעּביײװ טַאלג ןוא ,שיפ עטלעגערּפעג טימ רעבייוו
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 םכולע-םולש

 פיש א סױרַא-טפור שינעגענַאּב עטכירעגמוא עניזָאד סָאד
 רע ןוא ..?רג ַא דיא ַא ?ױג ַא לערעּב :ןעקנַאדעג טימ
 ערעב זַא ,טגָאזעג טָאהעג טלָאמעד ךָאנ טָאה עמ זַא ,ךיז טנאמרעד
 -עג טלָאמעד ךָאנ ןעמ טָאה טסיזמוא טינ ,,,ט'רמש'עג ךיז טָאה
 וצ ןהענוצ .,."סיעכהל-רמומ , ַא ןיא רע זַא ,םהיא ףיוא םגָאז
 -רךעד --- םהיא ייַּב ךיז ןעגערפסיוא ,ןענעקרעד ךיז ןעזָאל ,םהיא
 ,טייקדמערפ ַא ךיז טלהיפ סע ,ןע'מולש ,טינ סיּפע םהיא טזָאל
 .תונמחר ַא --- טייצ רעכיילנ וצ ןוא טלעק ַא ,טייסטרעטייוורעד ַא
 ? סָאװ ּבעילוצ .יֹוג ַא ןערָאװעג זיא סָאװ ,ןעדיא א ףיוא תונמחר ַא
 עטַאנכָאמ סיורג ַא ,עקטיווס עיורנ א ןוהטנָא לָאז רע ,םעד בעילוצ

 ..?קַארטַאּב ַא ,קישטשמָארַאּפ ם'ייּב רעפלעה ַא ןערעוו ןוא לעטיה |
 ןוהט רהיר ַא ןליפא לָאז רע !טשינרַאג -- "קַארטַאּב , רעד ןוא
 ...ןיירא ןעגיוא יד ןיא רבח ןייז ןעקוק טינ ןָאק רע ,םינּפַא ,ךיז
 סיּפע טהעז עמ יװ ךיילג ,ןיירַא רעסַאװ ןיא .,ּפָארַא טקוק רע
 ןיא טליהעגנייא רהעמ ךָאנ ךיז טָאה ץעיוג רעד לערעּב .ןעטרָאד
 עדייּב ןעניּפשַאּב ,לעטיה סָאד טקורעגנָא רהעמ ךָאנ ,עקטיווס רעד
 רהעמ טימ ךָאנ טייּברַא רעד וצ .ךיז ןעּבעגעג םענ ַא ןוא םנעה
 גיד'ארומ ן'פיוא תוחּכ עלַא טימ ךיז טנעהעלעגננָא ,טייקשירפ
 ןעּבָאה ךעלדער יד .טצכערקעג טָאה טַאנַאק רעד ,טַאנַאק ןעּבָארג
 ןוא רעטייוו ץְלַא טשטילגעג ךיז טָאה םָארַאּפ רעד ,טלעטיוקעג ךיז
 ,ןערהָאפ וצ ןעמוסעג זיא עמ --- רעטייוו

 -לעּב רענידנעגייווש רעד טָאה -- ! ןעגָאװ ןיא טכירק ---
 -עגסיורא ךיז טָאה רע יװ ,םעדכַאנ טעװעדנַאמַאקעגסױא הלגע
 -ךרעפ יד סיימש ַא ןעגעגעג ,םָארַאּפ ם'נופ ןעגָאװ ן'טימ טלעקיוק
 --- "תורינּפ , ןוא ?ערילח , רעטרעוו יד טימ ייז ןעוועג דּבכמ ,ךעל
 'טימ רעּפעינד םעד ךיז רעטניה טזָאלעגרעּביא ,קעוַא זיא ןוא
 ךאפענ ןיא סָאװ ,קישטשמָארַאּפ ם'נופ קַארטַאּב ן'טימ םָארַצּפ
 ןוא ,לעקינייא ןייֵא ס'ֹוניִבֶא בקעי ,דניק שידיא ַא לָאמַא ןעוועג
 ..ךאבענ !ךאבענ ? סאו טנייה



 5 דירַאי ם'גו

 ,ּפָארַא ןוא ףױרַא עציילּפ רעד טימ טכַאמ ,םיִלּכ עֶּלַא ףיוא סָאד

 טכארט -- ושע, ! ןעשטשירט רענייּב יד שזַא ,ּפָארַא ןוא ףיױרַא

 ,יוג ַא רָאנ ןָאק סָאד ..,! ושע -- ןעצרַאה ןיא ךיז ייּב םולש ךיז

 ת או ?טייּברַא רעּבָארג ַאזַא ֹוצ דיא ַא טמוק יו .,דיא ןייק טשינ

 -- ,ןענעיד וד טסעװ רעדורּב ןייד ןוא -- דובעת ךיחָא

 ,לעקינייא ןייַא ס'בקעי ןיּב ךיא סָאװ ,טוג ץנַאג ,שמוח ןיא טהעטש

 =. ם'ושע טינ

 ן'פיוא ןעגעווטסעד ןופ ץרַאה סָאד העוו םהיא טוהט סע ןוא

 וצ ךָאנ :לעקינייא ס'ושע ןעגיזָאד ן'פיוא ,ץעױג ןעגנוי ןעגיזָאד

 ךיז טקוק רע ןוא ..ושע רעגנוי ַא וצ ,קישטשמָארַאּפ רעננוי ַא

 -טגנירּפש רע ,,,ןוא --- רעטנעהענ לעסיּב ַא םינּפ ןיא םהיא ןיא ןייַא

 םהיא זיא רע זַא ,טכַאדעגסױא םהיא ךיז טָאה סע !קירוצ ּפֶא

 -טהעג ,טינ ךיז טליופ םולש ןוא ..,! ןעגיוא עכילטנעק ,ךילטנעק

 טינרַאג זיא'ס :ץעױג םוצ ,טנעהָאנ רָאג ןיוש ,לָאמ ַא ךָאנ וצ

 גיד'ארומ ַא טימ ,ץעגייש רעגנוי ַא רָאג ךָאנ זיא'ס --- ץעיוג ןייק

 ,עטצרַאװשרַאפ גיד'ארומ טימ ,םינּפ טּבערגרַאפ ,טצרַאװשרַאפ

 ןוא ...עשייוג טנעה ןוא ,עשידיא -- ןעניוא .טנעה עטבערגרַאפ

 ס'ושע -- "ושע ידי םידיחו/ :קוסּפ ם'ניא ךיז טנַאמרעד רע

 רע טָאה ואו ? ךילטנעק ױזַא םהיא רע זיא יאמל רָאנ ...טנעה

 ..? ןעהעזענ םהיא

 סע ןוא ,תונורכז ענייז ןיא ןעּבָארג וצ ןָא ךיז טּבױה רע ןוא

 ,םירבח רעוװָאקנָארָאװ ענייז ןופ רענייא ןעניז ן'פיוא םהיא טמוק

 עסיורג עגיד'משוגמ טימ רוחּב רעצרַאוװש ַא ,ס'הנמלַא רעד לערעּב

 !ןייז טינ ןָאק סע ,ןיינ ?רע סָאד זיא עשז ןיוש טינ ,ןהייצ

 זיא'ס !םלוע-לשיונוּבר ,רָאנ ...! סיוא רָאנ םהיא ךיז טכַאד סע

 ןיא ךיז טקוק עמ זַא ,ןעהעזרעד ,לעצעיוג סָאד ...! רע טרָאפ ךָאד

 דצה ןמ רָאנ ,לעטיה סָאד טקורעגנָא רהעמ ךָאנ טָאה ,ןייַא םהיא

 .קַאמשעג ױזַא םהיא טכַארטַאּב סָאװ ,םעד ףיוא קוק ַא טּפאהעג

 רעד ןופ שינרעטסניפ רעד ןיא טנעגעגַאּב ךיז ןעּבָאה ןעגיוא ערעייז

 ...טנעקרעד ךיז ןעּבָאה ייז --- ןוא טכַאנ
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 זַא ,ליטש יױוַא ,ליטש ץנַאג געוו ןייז קעװַא זיא ,טַאנַאק ןעּבָארג
 זַא ,סיוא ךיז טכַאד סע .טהעג רע יו ,טינרָאג טרעה עמ טעמּכ
 רעד ,ךייט רעד ,טרהעקרַאפ ,רָאנ ,ןיהַא טהעג םָארַאּפ רעד םינ
 ,"םולשּב-יאוּב, ַא טכַאמ ,ּפָאטערט ,קירוצ טהעג ,רעּפעינד
 רעד סיורג יו ,ןעמ טהעז ָאד טשרע ןוא .חרשע-הנומש סיוא-טהעטש
 טרהָאפ עמ .ןעש גיטרַאסיורג ,ןעש יו ןוא טיירּב יו ,זיא רעּפעינד
 .גערּב ןעטייווצ ם'נופ טייוו ךָאנ זיא ןעמ ןוא --- טרהָאּפ עמ ןוא

 ,ךייט טייז רענעי ףיוא ןעגנַאנעגרעטנוא גנַאל ןיֹוׁש זיא ןוז יד
 ןערָאװעג יז זיא ךָאנרעד ,עטיור ַא רעהירפ ,סױרַא זיא הנבל יד ןוא
 -תּבש יװ ,זייווגיצנייא .הנבל ענרעּבליז ַא ,עסייוו-לעה .ַא ,סייוו
 ,לעמיה ןעפעיט ם'ניא ןערעטש יד ןעדנוצעגנָא ךיז ןעּבָאה ,ךעלטכיל
 ברַאפ רעדנַא ןייֵא ןעמוקַאּב טנעװַא ןיא טָאה רעּפעינד רעד ןוא
 רע יוװ ךיילג ,טלַאטשעג רעדנַא ןייַא טימ ,םינּפ רעדנַא ןייֵא טימ
 ,עשירפ ,עיינ ַא ןוא ,שוּבלמ לעקנוט ַא ןיא טליהעגנייַא ךיז טלָאװ
 עגנירג ,עטַאלג ַא ,ךיז ןופ ןעּבעגעגסױרַא רע טָאה טייקלהיק עליטש
 : תובשחמ רעטנעזיוט ,רעטנעזיוט טכַארטעג ךיז םָאה סע ,טייקלהיק
 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןערעטש יד ןופ ,לעמיה ם'נופ ,טכַאנ רעד ןופ
 עניזָאד יד .רעּפעינד ןעגיהור ם'נופ רעסַאװ ם'ניא טלעגעיּפשענּפָא
 ...ןעשטנעמ ַא ןופ חמשנ ַא לעדנערעטש סעדעי ךָאד ןענעז ןערעטש
 ןייא ױזַא יו ,טכַארטעג ךיז טָאה םָארַאּפ ם'נופ חֹּכ ם'נופ ןוא
 ןָא ךיז טנעהעל רע .םהיא טּביירט ,ץעיוג ןייא לּכה-ךס ,שטנעמ
 ךיז טהערד ,טַאנַאק םעד טהיצ ,טַאנַאק ן'פיוא טנַאה ןייא טימ
 ,טהעג םָארַאּפ רעד ןוא --- ?עדער סָאד

 ,טנעהַאנ רעד ןופ ץעיוג םעד ןעקוקוצנָא ןלעּב ַא ןיא םולש
 ןוא .םָארַאּפ םעד טּביײרט ןוא טַאנַאק ם'ייּב טייּברַא רע ױזַא יו
 רָאנ ךָאנ .קישטשמָארַאּפ םוצ ,ץעיונ םוצ טנעהַאנ וצ-טהעג רע
 ןוא ,סעלַאװיטש עסיורג ,עקטיווס רעיורג ַא ןיא ץעיונ רעגנוי ַא
 הֹּכ ןעצנַאג ן'טימ ףיוא טשינ טרעה ,ּפָאק ן'פיוא עמשטוק ַא טימ
 טקוק םולש ,טַאנַאק ןעּבָארג ןעגיד'ארומ ן'פיוא ןערַאּפשוצנָא ךיז
 : טייּברא רע יו ,ץעיונ םעד קישטשמָארַאּפ ןעגיזָאד ם'ניא ןייַא ךיז
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 ,ךַאז ענידעּבעל ןייק טינ ,שינעפעשַאּב ןייק טינ זיא סָאד ןַא

 רעד ףיױא ןוא ,ענילרעּב ַא רעדָא ,עקרַאּב ַא ,ףיש ןימ אזַא רָאנ

 סָאד א טָא ןוא --- ןעשטנעמ ןוא דרעפ ,ןערהופ ןעהעטש ענילרעּב

 ףיוא ןעּבָאה הרבח סָאװ ,"םָארַאּפ , רעד ,ךילטנעגייא ,ןעוועג זיא

 ייז ןעלעוו םָארַאּפ םעד ףיוא טא ןוא ,טקוקעגסיורַא גנַאפ ױזַא םהיא

 ! רעּפעינד םעד ןערהָאּפרעּבירַא ,ןערהָאפ ןעזָאל ךיז רעטציא סָאד

 ןעמ ןָאק טציא .ןעצרַאה ן'פיוא רעננירג לעסיּב ַא ןיוש זיא טציא

 רעד ויּב ,ןעטרַאוװוצ ןוא דמַאז ן'פיוא ןעצעזוצ לעסיּב ַא ןיוש ךיז

 ךיג ױזַא םינ םורָאװ .ןעלעטשּפָא ךיז ןוא ןהענוצ טעװ םָארַאּפ

 םיוק-םיוק ,עקנילַָאװַאּפ רהעז ,רחעז טהעג רע ,םָארַאּפ ַא טהעג

 .םהיא ןופ רעכיג ךס ַא ןיוש טהעג ןוז יד ,ךיז טרהיר רע סָאװ

 ,יז טרעדינ טָא ןוא ,לעמיה קע ןיא ןעוועג סָאװ-רָאנ יז זיא טָא

 ףיוא ןעדנואוושרַאפ טרעוו ןוא טקניז ןוא ךיז טצעז ,ּפָארַא-גרַאּב יו

 .קעלפ ןעטיור ,ןעטיירּב ַא ךיז ךָאנ רעביא טזַאל ,ךייט טייז רענעי

 ךיז ןעּבַאה רעדניק יד .רעלהיק ןוא רעלהיק טרעוו עלעטניוו סָאד

 סָאד טָאה רערעטלע רעד ,דמַאז ןיא טצעזענקעװַא ?ייוורעד

 ;ןעמונעג טנעה יד ףיוא ,טלַא רהָאי ַא זיא סָאװ ,עקשטיניילק

 .ןעפָאלשעג זיא על'הפוע סָאד

 יד טימ ןעשטנעמ יד ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה םָארַאּפ רעד

 ,ליטש ןוא זייווניצנייא ,ןעכילעמַאּפ ןענעז דרעפ יד טימ ןערהופ

 -לעּב רעד ףלָאװ-ןועמש ןוא ,םָארַאּפ ם'נופ ּפָארַא ,רעטרעוו ןהֶא

 טינ טרָאװ ניצנייא ןייק ךיוא ,םָארַאּפ ן'פיוא ףױרַא זיא הלגע

 זיא'ס זַא ,טרערעגנָא ךיז ןעטלָאװ עֶלַא יו ךיילג ,טזָאלעגסױרַא

 טימ ןעגָאװ םעד טרהיפענפיורַא רע טָאה רעחירפ ,"רּבדל רופא,

 ,זיא רעגייטש ןייז יו ,ייז ןעטלָאשעגסיוא טינ וליפא ,ךעלדרעפ יד

 רעד טימ ןעּבענעג ךַאס ַא רע טָאה ךָאנרעד .,ערילח רעד טימ

 ן'פיוא ףױרַא ךיוא ןעלָאז ייז ,ךעלדנױשרַאּפ עגנוי ענייז וצ טנַאה

 ןייא ןופ ןעליוו ן'טימ ,םָארַאּפ רעד ןוא --- טונימ ַא ךָאנ .םָארַאּפ

 ץ'רעּביא חֹּכ ןעצנַאג ן'טימ טנעהע?עגנָא ךיז טָאװ סָאװ ,ןעשטנעמ
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 םָארַאּפ ן'פיוא

 ,פעצעיגנ ןוילק 8 ,ושע -- .םָארַאּפ ן'פיוא שינעגעגַאב עטכירעגמוא ַא
 .רעטרע ןהָא ביז ןעהעגעצ -- .טנעקרעד ךיז ןעבאה יז -- .דמושמ ַא

 ן'פיוא ,ןעטייוו רעד ןופ ןעהעזרעד ןעּבָאה ייז זַא ,הרשע-הנומש ןענַאטשעגסיױא טינ ךָאנ ןענעז םימותי-ןערעשזַאיִאװ עניילק יד
 ךָאנױעד .לָאמ א רעדעיװ ךיז טזייווַאב ןוא טהעגרַאפ ,ךיז םקוט ,רעסערג ןוא רעסערג לָאמ עלַא טרעוו ,טסּכַאװ ליונק רעגיזָאד רעד .ןעּברַאפ ערעדנַא לָאמ עלַא ןוז רעגידנעהעגרַאפ רעד ןופ ןייש ן'םיוא טמוקַאּב סָאװ ,ליונק ןעצרַאװש ַא רעהירפ ,רעּפעינד ם'נופ ץנַאלג
 הרשע-חנומש ןענַאטשעגסױא ךיג רעד ףיוא ,החנמ רעד טימ רוציקּב טכַאמעג ייז ןעּבָאה .סירטש ַא ןופ ץכערק ַא ןוא ךעלדער ןופ ךיז ןעלקייק ַא ,רעדורעג ַא ןוא שיורעג םענדָאמ ַא טרעהרעד ייז ןעּבָאה
 טהיצ סָאװ ,טָאנק ןעּבָארג ַא ןעהעזרעד ,גערב םוצ ןעפָאלעגוצ ןוא
 א וצ טעװעּפמערקעגוצ ,רעּפעיגד ם'נופ טיירּב רעד רעּביא ךיז
 ,ןעטייז עֶלַא ןופ סע ןעטכַארטַאּב ןוא טנעהָאנ רעד ןופ שינעפעש -ַאֹּב סָאד ןעהעז ןיוש ןָאק עמ זיּב ,גערּב םוצ רעטנעהענ ןוא רעט -נעהענ ץלא ןוא ,רעכיז רָאנ ,ןעכילעמַאּפ ,רעסַאװ ן'רעּביא שינעפ -עשַאּב עגיד'משוגמ סָאד טָא ךיז טרחיר פעדער םעד טָא ןופ הַּכ ן'טימ ןוא ,ךיז טהערד סאו ,לערער ןימ ַא סיּפע ךיז טנימעג ,שינעפ -עשאב ם'נופ ןעקור ן פיוא ,ןעּבױא ,רעסַאװ ן'פיוא טמיווש ןוא ךיז טרהיר סָאװ ,ּבוטש ַא ןופ טלאטשעג ם'ניא שינעמעשַאּב ןימ ַא ,האירב עגיד'משוגמ ענרעצליה ןימ ַא ןיא ןעסּכַאװעגסױא זיא ןוא ןעסּכַאװעג זיא םיונק רעד ןוא .,רעסַאװ טייז רעד ןופ ץָאלק
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 -נירַא ,עליישטעפ ַא טימ עטָאּפַאק יד ןעדנובעגמורַא הלנע-לעּב
 ,חרזמ וצ םינּפ ן'טימ ךיז טלעטשעגנקעווַא ןוא שטייּב יד טקעטשעג

 ןוא ךיז טלעקַאשעצ ,דיא רעכילרהע השעמ ,ןעגיוא יד טכַאמענוצ

 ס'םלָאוװועמש .החנמ ןענווַאד ןעמונעג לעכ'לוק ןיד ןייז ףיוא

 נערּב ם'ייּב ,לעמיה ןעטּברַאפרַאפ ן'רעטנוא ,ןעסיורד ןיא ָאד החנמ

 -םיונוצ ךיז טָאה ,רעּפעינד ןענירעקעמש םענעש ןעטלַא ם'נופ

 ןוא רעקַאו ם'נופ ןעלמרומ ן'טיס ןוא ןעמושז ן'טימ ןעסָאנעג

 .גנומיטש עיינ ַא ןערעשזאיַאװ עגנוי עכיליירפ יד ייּב ןעפורעגסױרַא

 ייב ןעוועג זיא סָאד .החנמ ןענוװַאד ךיוא ייז ךיז טסולגרַאפ סע

 -עגטשינ ,עגיליװירפ עטש רע יד ,ןענָאז ןָאק עמ ,ייז
 וצ טנעהַאנ ,לעמיה ןעליוה ן'רעטנוא ָאדַא טָא ,החנמ ענעגנואווצ

 יו ,ןענווַאד טלָאװעג טינ ױזַא לָאמנייק ייז ךיז טָאה סע .טָאג

 ןופ גערב ן'םיוא ,לעמיה םעד רעטנוא ,טכַאנרַאפ םעד ןיא ,דניצַא
 נעוו ןיא ,השקשינ -- ,תרוטק יד טזָאלעגכרוד .רעּפעינד םעד טָא

 ךיילנ ןעּביױוהעגנָא ייז ןעּבָאה --- תרוטק ןהָא ןהענַאב ךיז ןעמ ןָאק

 -קעװַא ןוא ,ןוגינ א טימ ,קישטנייפ -- "ךתיב יבשוי ירשַא , ןֹופ

 -וצ ,חרזמ וצ םינּפ ן'טימ הרשע-חנומש רעיפ עלַא ךיז טלעטשעג

 לאה 3 :חלנעילעּב רעד יוװ ,ךיז טלעקַאשעצ ןוא ןעניוא יד טכַאמענ

 ,רעקרַאטש רעד ,רעסיורג רעד טָאנ רעד -- ארונהו רוּבנה ?ודנח

 ןיא ,ָאד טא טכער טשרע ןעמ טהעז סָאד ..,"רעניד'ארומ רעד

 .רעּפעינד םעד ןופ גערּב ן'פיוא ,לעמיה םעד רעטנוא ,טכַאנרַאפ םעד

 ךָאנ יו ,קַאמשעג ױזַא ,סיז ױזַא ,טונ ױזַא ךיז טנעוואד סע ןוא

 ! רעהירפ טינ לָאמנייק
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 ןעהילפסיורַא ,לעגיופ רעד טָא יו ,קשח ַא ןָא טמענ סע .,טערעשטָא
 ,רעסַאו ן'רעביא ןעּביױוא ןעהילפ ןעזָאל ךיז ,סױרַא ןעגָאװ ןופ
 ןיא ןעגנירּפשנײרַא ןוא טעקַאנ ןוהטסיוא ךיז ,סנעטסנינעוו ,רעדָא
 ...ןעמיווש ,ןעמיווש ,ןעמיווש ןוא ןעקסָאילַאּפ ךיז ,ןײרַא רעסַאװ

 -נַאמָאק א ףלָאװ-ןועמש טוהט --- ! ןעגָאװ ןופ טפױרדַא ---
 יד טקעטשראפ ,ןעגָאװ ןופ סױרַא ךיוא ןילַא טכירק ,סיוא-עוועד
 טסיירראפ ,?יומ םוצ טנעה עדייּב וצ-טגָארט ,ֿפעטרַאנ ןיא שטייּב
 יו ,לוק ןעּפמודרַאפ ענדַאמ ַא סױרַא-טזַאל ןוא ףױרַא ּפָאק םעד
 | : סַאפ םענעכָארּבעצ ַא ןופ

 ! םָאדָאדָאדָאדָארַאּפ = ! םָאדָאדָאדַא-ָארַאּפ ---
 סָאװ ,ךאז עגידעּבעל ַא ןיא םָארַאּפ רעד זַא ,תועמשמ יד

 םהיא ףרַאדַאב עמ ןוא ,טייז רענעי ףיוא טרָאד ץיגרע ךיז טנימעג
 ןוא ןעגָאװ ןופ ןעכָארקעגסױרַא ,נרַאװניילק הרבח .ןעפורסיורַא
 ןעלעטש ,םירביא עטרעווילגרַאפ ענעסעזרַאפ יד ךיז טכיילגעגסיוא
 - ףיילג ,םָארַאּפ םעד ןעפורסיורַא חלגע-לעּב םעד ןעפלעה קעװַא ךיז
 מעק יד ןעסיררַאפ ,?יומ םוצ טנעה יד ןענָארטענוצ םהיא טימ
 : שטיווק ַא טימ ןעגירשעגסיוא ןוא ףױרַא

 ! םָאדָאדָאדָארַאּפ = ! םָאדָאדָאדָארַאּפ ---
 טינ ןעסייוו ייז --- רעטכעלעג ַא ייז הוא ןָאטלַאפ סע ןוא

 ,ייז ךיז טכַאל סע ,?םורָאװ, םוש ַא ןהִא יז ךיז טכַאל סע  .סָאװ
 ןעניפעג ייז ןוא ,טנוזעג ןוא גנוי ןענעז יז לייוו ,טוג ייז זיא'ס לייוו
 ץ'טימ רעּפעינד ן'םיוא ךלַאֹּב ןערהָאפ ייז ןוא ,רעּפעינד םייּב ךיז
 -ענ וצ ןָא-טּבױה טָא רָאנ ...7 ךיילג ייז וצ זיא רעוו --- םָארַאּפ
 ,עפראש רָאנ ,עטצעל ערהיא טימ  ,גָאט ץטימ ןוז יד ךיז ןענעגעז
 םענרעּבליז ם'ניא ּפִֶא ךיז יז טלעגעיּפש ןעלהארטש ענעדלָאגניג
 סע .ןעכַאל וצ ףיוא טרעה עמ ןוא -- רעּפעינד ם'נופ רעסַאוו
 ם'נופ גערּב ם'ייב ,ָאד טָא ןיא ליטש וצ .רהעמ טינ ךיז טכַאל
 ,ןערָאװעג זיא ךילּבלהיק סיּפע ןוא .טייקליטש ענילייה א ,רעּפעינד
 ,טעמושז סע ןוא ,חיר םענדָאמ ַא טימ טקעמש רעסַאו סָאד ןוא
 רעד פלָאװ-ןועמש טָאה וצרעד ןוא ..טמיול סע ,טלעמרומ סע



 דירַאי ם"נוּפ
219 

 ןיא טרירעמעש ןוא טלעיּפש ןוא ,ריִלָאק םענרעּבליז א טימ ןוז רעד

 םיוק ןעציז הרבח ! ? רעּפעינד רעד ןייז לָאז סָאד טא ?ןעניוא יד

 טהעג ,סיעכהליוצ-ףיוא יװ ,ןעגָאװ רעד ןוא .ןענָאװ ןיא ןייַא

 ןעמ ףרַאדַאּב ,רעּפעינד םוצ וצ-טמוק עמ רעדייא םורָאװ ,ילָאווַאּפ

 ,ףעיט ןוא טכידעג ןוא לעג ,דמַאז א ךָאנ ןוא דמַאז ַא ךָאנ ןעכַאמכרוד

 יד ךיז ןעּפעלש ,טירט ייּב טירט ,יִלָאװַאּפ .סעינק ירד זיּב ףעיט

 ףעיס .,דמַאז ןופ סיפ יד סױרַא-ןעסייר ייז סָאװ םיוק ,ךעלדרעפ

 ןוא רעטנעהענ ןוא ,טצכערק ןעגָאװ רעד ןוא ,רעדער יד ןעדיינש

 רעצנַאג ןייז טימ ,רעּפעינד רעד ,ךיז רע טזייוואּב רעטנעהענ

 רע ,רעּפעינד רעד ,רע זיא סָאד ,ָאי .טייקנעש ןוא טייקטיירּב

 עגנוי יד וצ טלעכיימש ןוא ןוז רעד ףיוא ּפָא-טנייש ,טצנַאלג

 -לּבקמ לָאמ עטשרע סָאד םהיא וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,םיחרוא

 הד טסכַאמ סָאװ ,םכילע םולש, ,ןקז ןעטּלַא םעד ןייז םינּפ

 .. 4 ערייז

 ם'ייב טערעשטָא רעטלעגרַאפ זייוורעטרע ,רענירג ,רעכיוה ַא

 ,רעטעלּב עניציּפש ,עפרַאש ,עננַאֿל יד טימ טזָאלעצ ,ךייט גערּב

 ,ןעטלַא םעד ,וצ םהיא טיג ,רעסַאוװ ןיא ּפִא ךיז ןעלגעיּפש סָאװ

 .ליטש זיא'ס ,ןח ןערעדנוזַאּב ַא

 ןוא ןיהַא ,םי ַא יו ,ןעפרָאװעצ ךיז רע טָאה טיירּב ןוא גנַאל

 ? ןיהואוו .ליטש רָאנ ,טפיול ,ץיגרע טמיול רעסַאוװ סָאד ןוא .רעהַא

 טלענעיּפש ןוא ןעּביױא ןופ ּפָארַא-טקוק לעמיה רעיולּב רעד .,דוס ַא'ס

 טינ ךָאנ טלַאה סָאװ ,ןוז רעד טימ םענייאניא רעסַאוװ ןיא ּפִא ךיז

 ןייר .רעסַאװ סָאד ןייר ,?לעמיה רעד ןייר .ןהענרעטנוא םיייּב

 .טָאג ןופ טייקליטש ַא .,ליטש ןוא .טפול יד ןייר .דמַאז סָאד

 : םילהּת ןופ ךיז טנַאמרעד סע ןוא .טָאג ןופ טייקטיירּב ַא .טיירּב

 טערעשטָא ןופ ןעגױלפעגסיױרַא זיא סָאד ! ררררּפ ..."הי-בחרמל,

 יד ,לייפ ַא יו ,ןעטינשעגכרוד .לעגיופ ַא יירשעג ַא טימ סיױרַא

 -םייוו ןעּבעוװש גַאז-גיז ַא טימ ךיז רע טזָאל ,טפול עליטש ענייר

 א טימ קירוצ םוא ךיז טרהעק ,הטרח רלַאֹּב טָאה רע רָאנ ,טייוו

 םענירגילעג ם'ניא קירוצ רעדעיוװ ןעדנואוושרַאפ טרעוו ןוא גַאז-גיז
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 ףיױא םילחּת רע טנָאז סָאד ,לעכ'לוק ןיד ַא ףיוא ליטש סיּפע
 | | | .גינעווסיוא

 ענעדיישרַאפ ,ײלרעלַא ןאהראפ ןענעז ןעשטנעמ יו ױזַא ןוא
 יילרעלא ןַאהרַאפ ךיוא דרעפ ,?ידבהל ,ןענעז ױזַא ,ןערעטקַארַשכ
 קרַאטש ןענעז הלנע-לעּב םעד ףלָאװ:-ןועמש ןופ דרעפ יד .ןעטרָאס
 ןעּבָאה ןוא גירעפעלש ןענעז ייז : תיּבה-לעּב רעייז ןיא ןעטָארעג
 ןעקשרָאפ ןוא ןעסינ ,ייז ןעסינ געוו ןעצנַאג א ,ןעסינ יז --- עבט ַא
 סע .ךיז ןעּפעלש ןוא ,ךיז ןעּפעלש ןוא ןעקע יד טימ ןעסיימש ןוא
 ןיוש טָאה עמ --- יֹוזַא ןיוש ךיז טּפעלש עמ זַא ,סיוא ךיז טכַאד
 ךיז טעוו עמ בוא ,טסייוו טָאג ןוא .ןָא ןעוו ןופ ןעסעגרַאפ םעמּכ
 .רמאז ןוא דרע ןוא לעמיה .בושי ַא וצ ץינרע ןעּפעלשרעד לָאמַא
 יד ךיז ןעלעטש ,גרַאק זיא רעמָאט ןוא .רועיש ַא ןהֶא דמַאז
 -טכירק ףלָאוװ-ןועמש ,ןענירד ןעטימ ןיא רעדינַא רָאנ ךעלדרעפ
 ןונינ ַא טימ לעב'לוס ןיד ןייז ףיוא סיוא-טזָאל ,ןענָאװ ןופ ּפָארַא
 רע טוהט ךָאנרעד .."וב יס-וח לּכ י-ר-שֵא, : ןעגיוצעגסיוא
 -ןעכירק רעדניק יד "1 ןעגָאװ ןופ טסױרַא, : רעדניק יד וצ גָאז ַא
 ןיא'ס יו יוזַא .,טשינרָאג ? ןייז ָאד טעוװ סָאװ .דיוּב ןופ סױרַא
 לעסיּב ַא ןהעג ןעמ טעוװ ,אשמ לעיפוצ דרעפ יד רַאפ זיא ,גידמַאז
 .סופ-וצ זיא סופדוצ --- קילנמוא ןייא ןהֶא ךיוא ,אלימ  ,סופדוצ
 עטסגנוי סָאד -- רחעמשינ .רעכיליירפ ךָאנ זיא סופדוצ ,הּברדַא
 .יענַאװ ןיא ןיילַא ןעּביילּב טינ ליװ ,טלַא רהֶאֹי ַא ,על'המותי
 סיּפע ןיוש זיא -- טנעה יד ףיוא ןעגָארט סָאד ןעמ זומ ,סע טנייוו
 ,גנאל יױזַא טינ ךיז טהיצ סָאד סָאװ ,קילג א .גידלעניופ ױזַא טינ
 -פעּב רעד ףלָאוװ-ןועמש ןוא ,געוו ַא רעדעיװ געוו רעד טרעוו דלַאּב
 טרעטעלק ,"ןענָאװ ןיא טכירק, : רעדניק יד וצ גָאז ַא טוחט הלנע
 יד סיוא ךיז טכיילג עמ ןוא ןיירא דיֹוּב ןיא קירוצ ףױרַא ןעמ
 זיא ,דמאז ןעגיּפמוז ןעפעיט ַא וצ רעדעיוו טמוס סע זיּב ,רענייּב
 ןיא טכירק, :רעדעיו ןוא ,"ןענָאװ ןופ טסױרַא, : רעדעיוו
 רעד ןופ ןעטרָאד סיּפע סָאד טצנַאלג סָאװ !טאש רָאנ ."ןעגָאװ
 ףיוא ּפָא-טנייש ןוא זָאלג יו ױזַא סע טעשטשילּב סָאװ 4 ןעטייוו



 :17 ףירַאי ם'נופ

 ףיוא ,גידנעטש ףיוא ייז טימ ךיז טנענעזענ יז ןוא ,ךעלקעּב יד ןיא
 'ייז טימ ןייז הכוז ךָאנ טעװ יז ביוא ,טסייוו טָאנ םורָאװ ,גיּבייא
 רהיא טָאה ץרַאה סָאד יו ױזַא ןוא .,,,לָאמ ַא ךָאנ ןעהעז וצ ךיז

 ןופ םייהַא קידוצ םעדכָאנ ןעמוקעג ןענעז רעדניק יד זַא :טגָאזעג

 עמַאמ יד ואוו ,טרָאד ןעוועג ידנימ עּבַאּב יד ןיֹוש זיא ,ווַאלסהֶאּב
 טגָאזעג טָאה עטאט רעד ןוא -- ,רבק ַא ןעבענ רבק ַא --- ערעייז

 רעייז ךָאנ רעדניק יד טימ םענייאניא עמַאמ ןייז ךָאנ שידק
 ןופ רהָאי סָאד ,םישידק ןופ רהָאי ַא ןעוועג זיא סָאד .עמַאמ

 טָאה להוש עצנַאג ַא ! סרענָאזשירק רועיש ַא ןהֶא --- ערילח

 .שידק טנָאזעג

 לעיפיוו ףיוא ! ןעשטנעמ ַא זיּב ןעשטנעמ ַא ןופ קוליח רעד
 ןופ רעדניק יד טרהיפעג טָאה סָאװ ,הלנע-לעב רעד ?עוולעוו-ריאמ

 ,רעגידעּבעל ַא שטנעמ ַא ןעוועג זיא ,ווַאלסַאיערעּפ ןייק ָאקנָארָאוװ

 -ןועמש זיא ?לעיפ ױזַא ףיוא ,רענידוועדערַאּב א ןוא רענידווערהיר א

 -ערעּפ ןופ רעדניק יד טרהיפעג טָאה סָאװ ,הלנע-לעּב רעד ףלָאװ
 רענעפָאלשראפ א ,רעטנרָאזרַאפ ַא ןעוועג ,ווַאלסהָאּב ןייק ווַאלסַאי

 םהיא ןיא טעסעט שטָאח !ןעטיה טָאנ לָאז -- רעגייווש א ןוא

 ךייַא רע טעװ ,ןעטַאמרַאה טימ םהיא ןיא טסיש שטָאח ,רעקעלפ

 ןיא טכירק, :ץֹוחַא ,ליומ ם'נופ ןעזָאלסױרַא טינ טרָאװ ןייק

 -סיוא ןענעז רעדניק יד ."ןענָאװ ם'נופ טסיױרַא , : רעדָא ,"ןעגָאװ

 ןעו ? רעּפעינד רעד ןייז ןיוש טעוו ןעוו :ןעסיוו וצ ןעגנַאנעג

 טסייה סָאװ ןוא ? םָארַאּפ ן'טימ ןערהָאפרעּביא םהיא ןעמ טעוו

 ! טינ טדער דיא ַא זַא -- סיּפע טוהט טהעג רָאנ ?/?םָארַאּפ , סע

 ,ךעלדרעפ יד טסיימש ,ינלעק רעד ףיוא עלעדוּפַאנ ַא יװ טציז

 טרעה טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,ןעּפיל עּבָארג יד טימ וצ ייז טעקצַאמס

 ףיוא ערילח ַא ,ערילח ,ָאננ :רעטרעװ עניצנייא יד רָאנ ןעמ

 זַא ןוא ?!ךייַא ףיוא הרינּפ ַא ,תורינּפ ,ָאננ; :רעדָא ?!ךייַא

 טגניז ןוא ןיילַא ךיז וצ ןעּפיל יִד טימ סיּפע רע טעשטּפעש ,טינ
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 רעּפעינד םיייּב

 =- .רעגייווש ַא הלנעילעב ףלַאוװיןועמש -- .װַאלסהַאב ןייק העיסנ יד
 ם'יב החנמ ַא טּפַאה הלגעלעב רעד -- .םָארַאּפ ץ'פיוא טרַאװ עמ

 .קַאמשעג ךיז טנעװַאד סע -- .ךייט גערב

 --- ןעוועג סָאד זיא םיארונ םימי רַאפ ,רעמוז ףופ --- לָאמנייא
 יד טצעזעגפיוא טָאה עמ ןוא ,דיוּב ַא קינַאג םֹוצ ןערהָאּפעגוצ זיא
 רעד םולש --- ,ךעלדיימ ייווצ ןוא ךעלגנוי רעיפ ,רעדניק ערענעלק
 ייווצ וצ ןעּבענעגמימ --- ייז ןעשיווצ ןעוועג זיא פע'רוחּב-חוצמד-רּב
 ןערייז םוצ ףעירב ַא ןוא גָאט רַאֹּפ ַא ףיוא נרַאװנעסע ,ךעלדמעה
 ,גיצנַאוצ לָאמ א ייז טגָאזעגנא ןוא פעטינ עּבַאב רעד טימ יסָאי-השמ
 ן'רעביא םָארַאּפ ן'טימ ןערהָאפרעּבירַא ם'ייב טיהעג ןייז ןעלָאז ייז
 ,רעּפעינד

| 
 ! וצרעד םָארַאּפ א טימ ךָאנ ןוא --- רעּפעינד ן'רעּביא ןערהָאפ

 טסייוו ןוא ןעהעזעג טינ לָאמנייק םָארַאּפ ןייק טָאה ייז ןופ רענייק
 זַא ,רעשמ ךיז ןיא ןעמ רָאנ .סע טסע עמ סָאװ טימ ,טינ רָאג
 זיא עמאמ יד זַא ,טסענרַאפ עמ ןוא ,טכעלש טינ ןייז ףרַאד סע
 ןעגעוו רָאנ טרעלק עמ ןוא ,גנידסלַא טסענרַאפ עמ ןוא ,ןעּברָאטשעג
 טנאמרעד עמ רָאנ .סָארַאּפ ןעגעוו ,רעּפעינד ןעגעוו ,העיסנ רעד
 סָאװ ,ידנימ עּבַאּב ַא ָאד זיא'ס .ןעּברָאטשעג ןוא עמַאמ יד זַא ,ייז
 -רַאפ טינ ןעלָאז יוז ,לָאמ א ךָאנ ןוא לָאמ א ךָאנ ןָא ייז טגָאז
 ,עמַאמ רעד ךָאנ שידק ןעגָאז ןעזָאלכרוד טינ חלילח ןוא ןעסעג
 / ייז טשוק יז ןוא ,רעגניפ עגישטילג עטלַאק טימ ייז טעלג יז ןוא
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 ןעּביױהעגנָא טעמּכ ןיוש טָאה רע זַא ,טריסערעטנואראפ טייוו ױזַא

 רעד ןיא עלַא טגָאז רע רעכלעוו ךָאנ ,עמַאמ רעד ןָא ןעסעגרַאפ וצ

 ףיוא םינ טרעה סָאװ ,ןעטַאט םעד ןָא ,שידק טכַאנרַאפ ןוא הירפ

 טקנעּב סע ןעכלעוו ךָאנ ,רצוא םעד ןָא ,ןעצכערק וצ ןוא ןעצפיז וצ

 םיּפע וצ טציא ןעגיוצעג טָאה םהיא .קראטש ױזַא םהיא ךיז

 -- טדָאטש רעסיורג רעיינ רעד וצ ,העיסנ רעד וצ :שרעדנַא

 ןופ לעטיג עּבַאּב רעד טימ יסָאי-חשמ ןעדייז םוצ ,ווַא?סהָאּב ןייק

 ױזַא !ךייר ױזַא ןענעז ייז ,טגָאז עמ ,סָאװ ,דצ ס'עמַאמ רעד

 4! ךייר
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 -נירַא ,אח - אח ,רע טלָאװ ,קילגמוא-נדַאזַא ךיז טפערט םהיא ייּב
 טרעוו ,קעװַא טהעג ידָאד זַא ...עקשוּפ-סנ-לעב-ריאמ ןיא ןעפרָאװעג
 טָאה ם'רודגיב-קחצי ידָאד זַא ,ןעסייוו עלַא םורָאװ ,רעטכעלעג א
 ןופ לערעּפ-הנייפ ַא סָאד זיא -- פערעּפ-חגייפ יז טסייה ,ּבייוװ ַא
 רָאנ ,"בויא , רפס ןיא ןיירַא ץלַא ךָאנ טקוק עטַאט רעד ,ךאל ַא ןעּבעג שטָאח ןיֹוש ןָאק עמ סָאװ ,ךרבתי םשה ןעקנַאד ..ן טָאג
 יאמ? ,ןיניּפ רעטעפ ן'פיוא טינ ןיוש ךיז טרעזייב רע ןוא .געט עטשרע יד טנייוועג טָאה רע יו ,קרטמש יוזַא טינ ןיֹוש טנייוו רע
 "? ןעמ טוהט סָאװ רעדניק יד טימ ? רעדניק יד טימ ןעמ טוהט סָאװ , : םגערפ ןוא ,רָאנ טצכערק ןוא ,רָאנ טצפיז רע .,ןעּבָאה הנותח ןעגעוו טרָאװ ַא ןיײרַא-טּפרַאװ רע

 ווַאלסהָאּב ןייק ןעדייז רעייז וצ ןעקישּפָא וד טסעװ ערענעלק יד ןוא ; טנערעלעג ןעּבָאה ייז יו ,ןענרעל ךיז ןעלעוו ערעטלע יד -- .דרָאּב יד ךיז טעלג ןוא יניּפ רעטעפ רעד םהיא טרעפטנע -- 3 ןעמ טוהט סָאװ רעדניק יד טימ --
 ףע'רוחּב-הוצמירּב םעד טָאה סָאד ןוא --- ?ערעטלע , יד ןעשיווצ ןערעוו טנעכערעג ףרַאדַאּב ,טנוה ַא ןֹופ רענירעדינ ּפָאק ַא טימ ןעטלַאה ךיז געמ רע ,הוצמ-רּב ןיוש זיא סָאװ ,לעגנוי ַא זַא ,טינ קפס ןייק רָאג זיא'ס ? "ערענעלק , יד ןעשיווצ ןעמעוו ןוא "ערעטלע יד ןעשיווצ יניּפ רעטעפ רעד סָאד טנעכער ןעמעוו :ךַאז ןייא ךָאנ רעּביא טּביילּב סע ? טינרָאג ךייא ייּב זיא סָאד --- ,ןעהעז -עג טינ לָאמנייק ייז טָאה עמ סָאװ ,ןעּבאב ַא טימ ןוא ןעדייז 8 טימ ךיז ןענעקַאּב טנייה .טדָאטש עיינ א ןעהעז ,סנעטייווצ ל הטרעוו זיא סָאװ ןילַא סָאד --- ןערהָאּפ סָאד ,סנעטשרע ! ןאלּפ א אקוד ןיא סָאד ,רחיא םהעז ? ןעקישקעװַא ייז ןעמ לי ,סע טסייה ,ןיחַא .טלעג טימ טּפָאטשעגנָא ,ךייר ץינשג ,ןעמ טגָאז ,ןענעז סָאװ ,ןעּבטִּב ַא טימ ןערייז א ייז ןעּבָאה ,ווַאלסהֶאּב טסייה סָאװ טרָאטש ַא ןיא ,טייוו ץינרע זא ,ןעלהעצרעד טרעהעג רָאנ ,ןעהעזעג טשינ לָאמנייק ןעּבָאה רעדניק יד עכלעוו ,דצ ס'עמַאמ רעד ןופ פעטיג עּבַאּב רעד טימ יסָאי-השמ ןעדייז םעד רע טניימ סָאד
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 ןָאק עמ זַא ,יז טגָאז ןהעגקעווַא ן'רַאפ ! ןעכַאמ טינ גירעּבעֿכ

 ןרעּבליז ןיילק ַא ןופ עקעּבַאט קעמש ַא טוהט ,ןערעוו טקיטשרעד

 -נעפ ןייא שטָאח ןענעפע לָאז עמ ,דלַאװג ַא טכַאמ ןוא עלעקשופ

 עטוג ידלַא וצ ,ןערעוו ןעגרָאװרעד ָאד טעו עמ םורָאװ ,רעטס

 ,ןהייצ ןהֶא ענידיא ַא ,עמעט עמחהומ יד טמוק ךָאנרעד ...! רהָאי

 ןעגיוא יד רָאנ ,טכַא? םינּפ סָאד ,ּפָאק ן'טימ לעסיב א טלעקָאש

 זַא :םעיינ ַא טלהעצרעד ,ץרַאה סָאד סיוא-טדער יז ,ןענייוו

 ...ןעּברַאטש עַלַא ן'רימ

 "רַאּפ ײלרעלַא .עדמערפ ןעמוק ךָאנרעד .החּפשמ זיא סָאד

 רענעי ןיא ןוא טָאג ןיא קראטש ןעּביולג סָאװ ,עכלעזַא ,ןעניוש

 ןופ ןוא טָאג ןופ סָאװ-גיצניוו ןעטלַאה סָאװ ,עכלעזַא ןוא ,טלעוו

 רעד -- "?סעקרָאװדיּפ יד ןופ דלָאנרַאפ ,לשמ5 .טלעוו רענעי

 טגָאז ,טהעטש עס ,ןייד תיכו ןיד תיל .גנידסלַא ןופ קזוח טכַאמ

 {ייק --- "ןיִא המהּבח ןמ םדָאה רתומוא :ןעּבירשעג שוריפּב ,רע

 ,קערש ַא ...תמהּב ַא ,לידבה? ,ןוא ןעשטנעמ ַא ןעשיווצ טשינ קוליח

 ןוא !וחישמ לעו 'ה לע ! ןָא ךיז טדערעצ דלָאנרַא רעד סָאװ

 !ןעפילשעג ױזַא ,גיכעלייק ױזַא םהיא ייּב סיוא-טמוק גנידסלַא

 ַא .טנוזעגיייז ַא טימ קעווא-טהענ סָאװ ,רעניצנייא רעד זיא רע

 יאדּכ !ךייש טינ ךָאד זיא ,ךַאז ןייק ןיא טינ טּביױלג סָאװ ,שטנעמ

 ןוא טמענ רע ןעוו ,ןעדלאנרא אזא טימ ןייז טעוװ סָאװ ,ןעסיוו וצ

 ךָאנ דלַאּב ןעמענ רהיא טגעמ ךימ; ?קעװַא-בראטש א טוהט

 ןעטײרּפשעצ ׁשַא סָאד ןוא רעייפ ן'פיוא ןענערּברַאפ ןוא טדיוט ןיימ

 םנָאז ױזַא ..."! טינ ךיוא ךימ טרחַא --- םימי ןעּבעיז עלַא ףיוא

 ןעזָאל,  :ידנימ עּבאּב רעד ןופ קסּפ ןע'סואימ ַא טּפַאח ןוא דלָאנרַא

 --- דלָאנרַא ןוא "1! ךייַא רַאפ ןעדער םיאנוש ערעייֵא ,יז טגָאז ,ןיֹוש

 סע ןוא ,קעװַא טהעג ,סיוא ךיז טכַאל רע ! ןערהיר םהיא ?ָאז'ס

 ךיז טרעזייּב ןוא ןהייצ עסיורג יד טימ ןייטשכורפ יסָאי ןָאטמוק

 ,םהיא ףיוא ךיז טָאה רע, .ױזַא טנייוו רע יאמכ ,ןעטַאט ן'פיוא

 םגָאז ס'רודגיב-קחצי ידָאד ..."טכירעג טינ סעכלעזַא ,רע טגָאז

 ןעוו זַא ,תונמאנ עגילייה ןייז ייּב טרעווש רע .ענעגייא סָאד ךיוא
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 סָאד סָאװ ,ןעטנעמָאמ ןעוועג ןענעז סע !םימותי -- רע'בושח
 סנעטשרע ,בוט-םוי רעצנַאג ַא רָאג ןעוועג ייז ייּב ןיא ןעציז-העבש
 ןיא טינ טהעג עמ ,( ! םירקיע עֶלַא ןופ רקיע רעד זיא סָאד ןוא )
 וד ייּב ייז טּפַאט עמ ןוא ,ןערָאװעג טניואוועג טינרָאג וצרעד ןענעז ייז סָאװ ,עקלוּב טימ ייט עסיז ייז טיג עמ ,סנעטייווצ ,רדח
 סָאװ טנייה !?סנעגַאמ , ןעמוקַאּב רַאג ןיוש ןעּבָאה ייז .סנעגָאמ ערעייז ףיוא ךָאנ ךיז טגערפ עמ ןוא ךעלכייּב יד ייּב ןוא ךעלּפעק
 רעּבייוו ןוא ןעדיא יו ,ןערעה ,ןיירַא "בויא , רפס ַא ןיא ןרעטש ןעטשטיינקעג ןעסיורג ןייז טימ ןיירא-טקוק עטַאט רעד יװ ,ןעהעז ,ערדלָאק ןייא ףיוא ןעטַאט ן'טימ עֶלַא ןעציז טָאלג הטרעוו זיא
 ..."| םילשוריו ןויצ ...מ ..,מ ...מ, :ןָאנ רעד רעטנוא סיּפע ןעלמרומ ןוא ןעגיוא יד טימ ענדַאמ יױזַא סיּפע ןעלצנילּב ,טנוזעג-טייז ַא ןהִא קעוװַא-ןעהעג ,ןעגרָאמ | -טוג א ןהֶא ןיירא-ןעמוק ,םירוּבד ענדַאמ עכלעזַא עלַא סיּפע ןעדער ,ןייז לבָא-םחנמ ,ןענױשרַאּפ עיינ לָאמ עלַא ,ןהעג וצ ןעמוק

 יד טָא ןענעז ,ןע'מולש רַאפ ,קינ הרבח-ןעסייוו םעניילק ן'רַאֿפ
 םוצ סנייא סָאװ ,רעדליּב ןוא ןעּפיט ןופ רצוא רעצנַאג ַא ןעטיזיוו
 יז טעוװ רע םורָאװ ,עמַאמ רעד הוא ןענייוו ןערעהפיוא לָאז רע ! גונעג !ןיוש גונעג : ןעטַאט ן'םיוא יירעשטיווק ַא ףיוא-ןעּביוה ,רעטכעט ערהיא טימ הנח עמהומ יד טמוק םהיא ךָאנ ,לָאשַאּפ ןוא --- ?םילשוריו ןויצ, ןהיז עדייּב טימ םענייאניא ךיג רעד ףיוא סיּפע טנָאז ,טינ ךיז רע טנעגעזעג לייוורעד .טַארוקַא ןעסיוו רע טעוו ,םירפס רָאּפ ַא ןיא ךיז ייּב ןוהס קוק ַא ךָאנ טעוו רע זַא ,וצ-טגָאז ,ףיוא-טהעטש רע ? טכאנ רעד ףיוא יצ ,הירפ רעד ןיא : חעבש געט ןעּבעיז יד ןעגידנע ךיז ןעפרַאד סע ,ךילטנעגייא ,ןעוו -- ןיד א ןֹופ טדער יניּפ רעטעפ רעד ,ןעגייווש ןהיז יר .טדער ןוא לעּברַא יד טעשטַאקרַאפ יניּפ ךעמעפ רעד .לעציא ןוא קילארשי --- סעטָאּפַאק עגנַאל יד טימ ןהיז עטנַאמרעדנעּביוא ייווצ ענייז טימ רָאנ ,ןײלַא םינ .יניּפ רעטעפ רעד טמוק רעטשרע רעד .רעיּפַאּפ ן'פיוא ךיז ןעטעּב סָאװ ןוא ךיילג טינ ןענעז ןערעדנַא
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 ןעמ םּביוה סָאװ ?ןעמ טוהט סָאװ ,דלַאוג, :ץפיז ס'נעטַאט

 ....? ןוהט וצ ןָא

 ןָא םהיא ףיוא טלַאּפ --- ? ןעמ טוהט סָאװ ,טסייה סָאװ ---

 ןֹוהט טסעוו --- .העבש גָאט ןעטצעל ן'פיוא ןיוש יניּפ רעטעפ רעד

 תננתח ,םשה הצרי םא ,טסעוו -- ןעוהט ןעדיא עלַא סָאװ ,סָאד

 ...ןעּבָאה

 ךימ ?ןעּבָאה הנותח טעװ עטַאט רעד ...1 ןעּבָאה הנותח

 עכלעזַא --- ...? ןייז יז טעוו יוזא יו ? עמאמ עיינ א ןעּבָאה ןעלעוו

 ,ןעטַאט ן'פיוא ןעקוק רעדניק יד ,ןיירַא ּפָאק ןיא ןעכירק ןעקנַאדעג

 טינ ,ןערעה טינ ?יוו עטַאט רעד ...? ןעגָאז עטַאט רעד טעוו סָאװ

 : טגָאז רע ,ןעהעז
 ַאזַא ךָאנ ?ןעּבָאה הנותח לָאז ךיא ?ןעּבָאה הנותח --

 ,וד טסגָאז סָאד ןוא ?ןעּבָאה חנותח ןהעג ךיא לָאז ןע'רתסא-היח

 .+4 וד יו ,טנעקעג ױזַא יז טָאה ךָאנ רעוו ? רעדורּב רענעגייא ןייֵא

 .רחעמ ןעדער טינ ןָאק רע .ןערערט יד םהיא ןעקיטש סע

 .גייוש ַא טכַאמ ,ןעּפיל יד ּפֶא טשיוװ יניּפ רעטעפ רעד

 עלַא ןוא ,יניּפ רעטעפ רעד טגָאז --- .ןענוװַאד החנמ טייצ --- |

 רעד ןופ ףיוא-ןעהעטש ,רעדניק יד טימ עטַאט רעד ,סרעציז-העבש

 ,םינּב סּכעז ,רעדניק עלַא ןוא ,החנמ ןענוװַאד ךיז ןעלעטש ,דרע

 והילא ,לעדרעּב לענג ַא טימ ןיוש לע'תיּבה-לעּב ַא רענייא ייז ןעשיווצ

 ! ןערעה וצ היחמ ַא --- שידק םעד ּפָא-ּפָאלק ַא ןעוהט ,רע טסייה

 רעּבייו עדמערפ ,"םישידק , יד ףיוא תולדנ טימ טקוק החּפשמ יד

 ןיא ךיילג ןעמוקנא טשינ םישידק עכלעזַא טימ , :אנקמ ןענעז

 ...1 טלעוו קע ןיוש זיא --- ןיירַא ןדעדזנ

 יניטעּבַאר א ,יז ןעמ טפור המולּב ,הבורק לעקיטש ַא טנָאז סָאד

 ןעפרָאװעגקעװַא טָאה יז .רעמוטש ַא רע זיא ,ןַאמ ַא טָאה ,ענידיא

 םיּפע ןעפלעה ןעמוקעג זיא ןוא רעדניק ערהיא טימ ןַאמ רהיא

 רעדניק יד .רעדניק יד ייּב רעדָא ךיק ןיא ,ּבוטש ןיא --- ןוהט

 ,חּברדַא .ןעסעגרַאפ ייז ןָא טָאה עמ זַא ,ןענָאלקַאּב טינ ךיז ןענָאק

 ןעמעלַא ייּב ןערָאװעג ייז ןענעז ,ןעּברָאטשעג זיא עמַאמ יד טניז
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 ףךעלרעּפמייװ ,לעשנייוו לעװלָאװ !ץיה ַאזַא ! ןוז אזַא -- ןיירא
 ןעזָאל ,ןעלדָאנ-ץיּפש יד טימ ךָאנ ,ךעלעקרענוא ענירג ןוא ,םנח-יצחּב
 ,עלעג סיניד ךיוא ןעמוקפיוא ןעלעוו דלאּב טָא .ןערעה ןיוש ךיז
 ,דמַאז יו עגידנעשזריה ,רעייפ יו עטיור סעזוּברַא ןוא ,עגידנעקעמש
 יד ןוא ..."! רצוא ןייֵא ,ךַא 1 רצוא ןייַא ,ךַא --- ,רעקוצ יו עסיז
 ןיַא ןיא קעוַא םהיא ןעגָארט ןוא ףיוא םהיא ןעּבױה ןעקנאדעג
 עטוג ,עסיז ,תומולח ןוא סעיזַאטנַאפ ןופ טלעוו א ןיא ,טלעוו רעדנַא
 ,ןיוש םהיא טָאה רע זַא ,רָאּפ םהיא ךיז טלעטש םע ןוא .תומולח
 ענייז עֶלַא טימ טקעלּפטנַא םהיא ךיז רע טָאה םיצולּפ --- רצוא םעד
 ךלָאג סָאד ןיוש טָאה רע זַא ,רענייטש ןוא תולוגס ,ןעכַאז ערעייט
 ןוא ןעטנעמיד יד ןוא ןעלַאירעּפמיא עבלַאה יד ןוא רעּבליז ןוא
 ןענַאו ןופ , : טשַאררעּביא זיא עטַאט רעד זַא ןוא ,ןעטנַאילירּב
 ןָאק ךיא, 77 סטוג ַאזַא ריד וצ ןעמונעג םיצולּפ ,םולש ,ךיז טָאה
 ןופ ריד ךיא גָאז םיוק םורָאװ ,ןענַאװ ןופ ,עטַאט ,ןעגָאז טינ ריד
 ןוא ..."ןעדנואוושראפ טרעו סע ןוא ףיוא סע ךיז טּביױה ,ןענַאוװ
 -עג םהיא זיא'ס סָאװ ,לעמיה ןעטעּבעיז ן'פיוא ךיז טלהיפ םולש
 םהיא טוהט סע ןוא ,טיונ רעד ןופ ןעטַאט םעד ןעהיצסױרַא ןעטָאר
 אטשינ זיא ךַאבעגנ עמַאמ יד סָאװ ,גנַאּב גידעצרַאה ,גנַאּב רָאנ
 עלַא -- .ידנימ עּבַאּב יד טנָאז -- !םרעשַאּב טשינ, .ייּברעד
 טלעוו רעד ףיוא ןעמוקענּפָא ךַאּבענ יז ןיא ןערהַאי עגנוי ערהיא
 ןענעז ,ןעּבעל םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,טציא ןוא ,רעדניק יד ּבעילוצ
 יי ...!ןערהָאי יד ןעגנַאנעגסיױא

 סָאװ ,רלאוונ, : ןעטַאט ם'נופ ץפיז ַא ךיז טרעהרעד םָא רָאנ
 .ךעניילק רעד ןוא --- ?? ןוחט וצ ןָא ןעמ טּביױה סָאװ ? ןעמ טוהט
 ןופ טלעוו רעכילקילג רענעי ןופ םוא ךיז טרהעק תומולחה-לעּב
 רעטסיוו רעגיזָאד רעד ןיא ,רעהַא קירוצ תומולח ןוא סעיזַאטנַאפ
 ףיוא להעמ ןופ ןעדער ןעשטנעמ ואוו ,ןערערט ןוא גרָאז ןופ טלעוו
 סָאװ ,םיחרוא ןופ ,קרַאמ ןיא ןהעג ףיוא טלעג ןופ ,הלח ןעקַאפ
 ן'טימ ןוא ץכערס ס'נעטַאט ן'טימ טקערעגוצ ןערעוו דער עלַא יד ןוא --- ,"ןעגָאלשענ, זיא סָאװ ,הסנרּפ ןופ ,ןערהָאּפ טינ ןעליוו
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 סרעציז-העבש יד

 -- .םיכודיש םהיא טדער עמ --- .בויא רפס ןיא ןײרַאטקוק עטַאט רעד

 .יסָאייהשמ ןעדייז םוצ וװַאלסחהָאב ןייק ועקישּפָא ןעמ טעװ רעדניק יד

 םשינ ױזַא ןעגנוּבײרשַאּב יד ןופ דלעה רעד טָאה לָאמנייק

 לָאמַא םהיא טָאה קילאומש רבח ןייז סָאװ ,רצוא ן'כָאנ טקנעּבעג

 עלַא ןוא עטַאט רעד ןוא רע ןעו ,טייצ רעד ןיא יו ,טלהעצרעד

 ףיוא ןעקָאז יד ןיא ןעסעזעג ןענעז רעטסעווש ןוא רעדירּב ענייז

 .ןעמַאמ רעד ךָאנ "העבש , דרע רעד

 -- טנַארטעג ךיז רע טָאה --- רצוא ןייַא טציא ּבָאה ךיא ןעוו,

 -ַאֹּב עלעטרעטש םעניילק ם'ניא טרָאד טגיל סָאװ ,רצוא םענעי טָא

 --- רצוא םענעי ןופ לייט ַא שטָאח ,ןעצנַאגניא טשינ שטָאח ,ןעטלַאה

 ידנימ עּבַאּב יד ..,! ןעמוקעג ץונ-וצ טציא רימ סע טלָאװ יװ ,ךַא

 ן'הנעט'סיוא וצ ןוא ןעגָאלק וצ ןוא ןענייוו וצ טרעהעגפיוא טלָאװ

 םוג טשינ טָאה רע זַא ,ןעטלַאהריפ םהיא ,םלוע-לשדונוּבר ן'טימ ךיז

 יר ,יז טינ ,רונש יד רעהירפ ןעמונעגוצ טָאה רע סָאװ ,ןָאהטענ

 ןעצכערק ןוא ןעצפיז וצ טרעהעגפיוא טלָאװ עטַאט רעד ...רענעיווש

 ןיא סָאװ ןוא טלעוו רעד ףיוא רע טּבעכ סָאװ וצ ,ן'הנעט וצ ןוא

 ןעטלָאװ ואוו ,רעדניק יד ,ייז ךיוא ןוא ...? ןע'רּתסאזהיח ןהֶא רע

 ,ךייט ם'ייּב ךעלננוי עלַא טימ ץינרע סיוועג ? ןעזעוועג טציא ייז

 טלעוו רעד ןיא ןעפָאלעג טַאלג רעדָא ,ךעלשיפ טּפַאחעג ,ןעמואוושעג
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 רהיא טוהט סָאװ !םינלזנ ! םיעשר ? רהיא טנייוו תּבש םוא ? סָאד זיא סאו, : ידנימ עּבַאּב רעד ףיוא ןוא ןעטַאט ן'פיוא ךיז
 ןיילַא ןוא ..?! רעכליּב תּבֹׁש זיא -- ןייז טינ לָאז'ס סָאװ ! תֹּבֹש ןיא'ס -- טינ רָאט עמ ?וד טסוהט סָאװ ,םוחנ !? עניו טינ ןעמ רָאט תּבש ןוא ,תּבש טנייה ןעּבָאה רימ זַא ,ןעסעג -ךַאפ טָאה רהיא יצ ? העד-רסח יצ ?ענושמ טנעז רהיא ?סע
 טשרמולּכ ,טייז ַא ףיוא טעװערעקעגּפָא ןיוש רעטעפ רעד ךיז טָאה
 עטקעדענרעביא ןייא טניל עמאמ יד ואוו ,ןיהַא גיוא ןייא טימ קוק ַא טּפַאחעג סנעוונייא ןיא רָאנ ,הליחמ ,זָאנ יד טציינשעגסיוא
 פעסיּב ַא ןיוש רע טָאה טדערעג ןוא ,ןערערט ןערעה טזָאלעג ךיז ןעּבָאה אפוג פוק ןיא שטָאח ,טנייוו רע זַא ,ןעהעז טינ לָאז עמ ,ןעניוא יד ךינ רעד ןיא טשיוװעגסיוא רע טָאה .ןעצרַאוש םימ
 : רעכייוו

| 
 ..ףש ןיא'ס -- טינ רָאט עמ !ןיוש גונעג ,ונ ..,? פעיפוצ ךיז ףיוא טסמענ וד ! נונעג ! םוחנ ,ךימ גלָאפ ---
 ., ! רּתסא-היח !רתסאיהיח, ; לוק ןיד א ףיוא ןעפורעגסיוא ןוא ,דניק ןיילק ַא יװ ,טנייוועצ ךיז טָאה ! ןוא ,/ןונחּת, טלַאפ עמ יו ,טנַאה רעקניל רעד ףיוא שיט םוצ ןעלאפעגוצ רע זיא ,ךיז ןעשרעהַאּב רחעמ טנָאקעג טשינ רע טָאה .קירעּפָאּפ זלַאה ןיא טלעטשעגקעװַא םהיא ךיז ןעּבָאה ,ןעגנולש -עג טייצ עצנַאג יד טָאה רע סָאװ ,ןערערט יד םורָאװ ,"תּבש, טרָאװ סָאד ןעדערסױרַא טנַאקעג טשינ טָאה יניּפ רעטעפ רעד
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 ...ןעלהיפ ךיז ןעזָאל סָאװ ,ךעלטנעה עקרַאטש ךָאנ ,עניילק ם'עמַאמ

 יד ןעסעגרַאפ ,ןעסעגרַאפ גרַאװניײלק סָאד ןעּבָאה רעֹּבָא טציא

 ,סעקינשטעליטַאּפ ןוא סעקַאסוטס יד טימ סעקַאלוק יד טימ שטעּפ

 טנַאה יד ןענעלניירַא טגעלמ עמַאמ יד יו ,רעסעּב ךיז טנַאמרעד ןוא

 עמַאמ יד יו .ןעשַארג ַא דניק ןעדעי רַאפ ןעכוז ענעשעק ןיא

 .גינֲאה םימ טיורקמערעוו שדוח-שאר עֶלַא ןעּבעגנייַא ייז טגעלפ

 ךיז סָאה דניק ַא זַא ,טעּב ןופ ןעטערטּפֶָא טינ טגעלפ עמַאמ יד יו

 ם'ייּב טּפַאטעג טאה לעטנעה ןיילק ס'עמַאמ רעד יו .טגעלעגקעוװַא

 עמַאמ יד יו .ךעלקעּב יד טעלגעג ,קפוד ם'ייּב ןעטלַאהעג ,ּפָאק

 .רעדניק יד רַאפ ךעל'מישוּבלמ בוט-םוי ברע עֶלַא טהיינעג טָאה

 יד יװ ,ךעלּפעק יד ןענַאװצ תּבש ברע עַלַא טנעלפ עמַאמ יד יו

 -נָא ךיז ןעּבָאה רעדניק זַא ,רדס ם'ייּב חסּפ טכאלעג טָאה עמַאמ

 ןעכַאז ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא .ןייוו-תוסוּכ-עּברַא ם'נופ ט'רוּכש'עג

 -גייַא רעדנוזַאּב רעדעי ןענעלעג ,ךיז טנַאמרעד רעדניק יד ןעּבָאה

 ןערָאװענ ןעגנַאגעצ ןוא סנעשיק יד ןיא רע'מינּפ יד טימ ןעּבָארגעג

 ןערָאװעג זיא רעקרַאטש ןוא רעסערג ךָאנ רעּבָא .יןייוועג רַאפ

 א --- ןענייוו ןעטַאט םעד טרעהרעד ןעּבָאה ייז זַא ,ןייוועג רעד

 יד יו ,טרעהרעד ןעּבָאה ייז זַא ןוא --- ! ןענייוו רָאג לָאז עטַאט

 ןופ יו ,ןוגינ ַא טימ טנעייל ןוא טנָאלק ןוא טרעמַאי ידנימ עּבאּב

 סָאװ רַאפ, :םלוע-לשדונוּבר ן'טימ סיוא ךיז ט'הנעט ,הניחת א

 שזַא רעדייא ,ידנימ עּבַאּב יד ,יז רעסעּב ןעמונעגוצ טינ רע טָאה

 ..."+ םערעוו לעיפ ױזַא ,ערהדןיע ןייק ,ןֹופ עמַאמ א ,עלענייווצ גנוי

 יד ייּב סױרַא-טּפור םערעוו וצ רעדניק יד סרהיא ןעכיילנרַאפ סָאד

 ַא גידנעליוו טשינ טונימ רעגירעיורט רעגיזָאד רעד ןיא רעדניק

 טנעפע םיצולּפ רָאנ ?םערעוו דָארג סיּפע סָאװ : ?עכיימש

 ןירַא ּבוטש ןיא ןיירַא ךיז טסייר רעכיוו ַא יו ןוא ריט יד ךיז

 -תיּב ןעטלַא ןופ ךיילג ןהיז ייווצ ענייז טימ יניפ רעטעפ רעד

 ןעטיירּב ַא טימ -- יניּפ רעטעפ רעד טנעװאד ןעטרָאד --- שרדמה

 ןוא טגָאלס ןוא טנייו םלוע רעד יװ ,ןעהעזרעד .תבשיטונ

 טרעזייּבעצ ןוא לוק ַא ףיוא טינ ךיז טיירשעצ רע זַא --- טרעמָאי
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 ןעּבעגעג זייוו א טָאה רע ןוא ..'! ןעטעּב ףרַאדַאּב עמ ןעמעוו םָא ,ןָאק רע סָאװ ,גנידסלַא טוהט רע ? ןוהט רע ןָאק סָאװ, :טנעה
 רַאמ קנַאד א רָאנ ...סע טסייה ,טָאג וצ : ףיורַא רענניפ ן'טימ
 א רַאפ טינ םחיא יז ףרַאדַאּב טָאג וצ ! ןעבעל-ץירּפ ,חצע רעד
 ןיוש זיא יז .געוו םעד ןיילַא ןיוש יז טסייוו טָאג וצ ! רשוידץילמ
 רעגָאז-םיִלהּת טימ טגרָאזראפ ןיוש ךיז םָאה יז .להוש ןיא ןעוועג
 טרָא ןעגילייח ן'פיוא ןעוועג ןיוש זיא יז ,תעל-תעמ ןעצנַאג ַא ףיוא
 רהיא יו ,עמַאמ ַאזַא .תובָא-תוכז טקעוװעג ,םירבק ןעסירעג ,ךיוא
 יד ןוא ןמלַא ןייֵא ןהוז רהיא ןעזָאל טשינ ףרַאדַאּב ,ּבייוו ס'טוחנ
 ! ןעּברַאטש טינ רָאט ,רּתסא-חיח יו ,תיקידצ ַאזַא ! םימותי רעדניק
 טשינ סָאד טסעװ וד ,טָאג רעטוג ַא םזיּב וד ,וינעטָאג ,ןיינ,
 ,.'! ןוהט

 ַא יקַאט זיא טָאג .ךַאז ןייק ןעמלָאהעג טשינ רעֹּבָא טָאה סע
 טינ רחעמ ןיוש זיא רתסא-היח עקשטיניילק יד רָאנ ,טָאנ רעטונג
 סָאד זיא הירפ רעד ןיא תּבש .ןעּברָאטשעג זיא יז .ןענַאטשעגּפױא
 ,פהוש ןיא ךָאנ ןענעז ןעדיא ןעוו ,טלָאמעד ,ןעזעוועג

 ן'כָאנ ןעוועג סָאד זיא נראווניילק הרבח רַאפ --- ? ןעּברָאטשעג
 סָאװ ,טדיוט רעטייווצ רעד ( ס'טחוש םעד השמ ) טדיוט ס'ניּבר
 ייז טָאה סע ןוא -- ןענַאטשרַאפ יו טלהיפעג רהעמ ןעּבָאה ייז
 ןעוועג טינ זיא עמַאמ רעייז ,תמא ! קרַאטש-קרַאטש ןָאהטעג חעוו
 עמ ,תמא .סעמַאמ ערעדנא יו ,עטזָאלענוצ אזא ,עכייוו ַאז8
 ---סיצנעכוּב ןוא סעקאסוטס ,שטעּפ עטפא רהיא ןופ ןעּפַאח טנעלפ
 רעדניק ! ךָאנ ןעלעוו טינ ןוא סרעשַאנ ןייק ןייז טינ ןעלָאז רעדניק,
 רעדניק ! סיפ יד רַאפ ןעטנַאלּפ ךיז עבט ןייק ןעּבָאה םינ ןעלָאז
 רעד ןופ ןעקַאּב ענעפָאלעגפױא םימ ןוא ןערעהיוא ענעסירעגנָא טימ טלהָאצַאּב ןעּבָאה ייז .רעייט טסָאקעג ייז טָאה רעטכעלעג אא ?ךיז טכא7 סע זוא ,ןעכא? טינ ןעפמ ןִָאק יוו םֹורָאֹוו ,טכאלעג ָאי אקוד ןעּבָאה רעדניק ןוא ,ןעכַאל טינ ןעלָאז רעדניק זַא ,ןעסייה טפרַאדַאב טָאה סָאד "! ךיז ןעשטָאהַאר ,ןהייצ יד ןערישטש ןעּבָאה בעיל טינ ןעלָאז
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 ףיוא טעװעמַארערַאטעג טלָאװ יז יו ךיילג --- ןהעזסיוא ןייֵא םינּפ

 ףיוא טגיל סָאװ ,רונש רעקנַארק ךילרהעפעג ַא םורַא טשינ ,הנותח ַא

 ,ןעהעזעגסיוא טָאה סע .טדיוט ן'טימ ךיז טערָאּב סָאװ ןוא ערילח

 יד ,יז רָאנ ,טדיוט ן'טימ ךיז טערָאּב רּתכא-היח עמַאמ יד טינ זַא

 -ךאלמ ן'טימ המחלמ ַא טרהיפ ,רהיא רַאפ ךיז טערָאּב ,ידנימ עּבַאּב

 עצרַאװש עגנירג ענייז טימ ןערעה ןיוש ךיז טזָאל סָאװ ,תומה

 ךָאנ םהיא ןעמ םהעז ןעהעז רָאנ ,ןערעה ךיז טזָאל רע .,ןעלגילפ

 ייז רָאנ ,ךיז טוהט ָאד סָאװ ,טינ ךָאנ ןעסייוו רעדניק יד .טינ

 עסיורג ַא רָאפ סיּפע טמוק ָאד זַא ,טקניטסניא רעייז טימ ןעלהיפ

 םינּפ ס'ידנימ עּבַאּב רעד ףיוא  .,ייז רַאפ דוס ַא ךָאנ זיא סָאװ ,ךַאז

 ייּב ןעמענוצ ליוו טדיוט רעד, :יײז ןענעייל

 לעוו ךיא רָאנ ,עמַאמ רעייז רעדניק יד

 םטשינ ףליה ס'נעטשרעּביוא ן'טימ סע

 ,ןעזָאלרעד טשינ טעװ יז ,טגָאז יז זַא ווא ,,,"?} ןעז ַא ? ר ע ד

 -נייא ! ןעּביױלג ןעמ זומ ירנימ עּבַאּב רעד .,ןעביױלנ רהיא ןעמ ןָאק

 רעד ייּב ןעוװעג זיא יקסווָאקשטַאזָאק רָאטקָאד רעד תעּב ,לָאמ

 -- לָאמש רהעז ,םינּפַא ,ןעטלַאהעג ןיוש טָאה עכלעוו ,רעקנַארק

 סָאװ ,םינּפ טיור ס'רָאטקָאד ן'כָאנ ןעהעז טנָאקעג ןעמ טָאה סָאד

 עלַא ןעפורעגפיונוצ ידנימ עּבַאּב יד טָאה ,רעטיור ךָאנ ןערָאװעג זיא

 ם'נופ ,זייווגיצנייא עהייר רעד ןיא טלעטשעגסיוא ייז טָאה ,רעדניק

 ןעטסנעלק ן'זיּב ( לעדרעּב ַא טימ ןיוש לע'תיּבה-לעּב ַא ) ןעטסטלע

 -שטַאזַאק רָאטקָאד רעד זַא ןוא ,( רהָאי ַא םיוק ןופ עלעדיימ ַא }

 םהיא יז זיא ,רדח ס'רעקנַארק רעד ןופ ןעגנַאנעגסױרַא זיא יקסווָאק

 םהיא טרהיפעגוצ ןוא טנעה יד ןיא טשוקעג ,סיפ יד רַאפ ןעלַאפעג

 ,םערעוו לעיפיוו ,ןעּבעליץירּפ ,העז ַאנ; :ערטסַאילַאח רעד וצ

 העש יד ,הלילח רעמָאט ,רעּביא טזָאל עקנארק יד םימותי פעיפיוו

 יר ףיוא ,ןעּבעל-ץירּפ ,תונמחר ּבָאה ,רשוי ַא יקַאט ! ןייז טינ לָאז

 ,טכַאד רימ ..,"! ךעלעפעש ענידלושמוא יד הוא ,םערעוו עניזָאד

 טרהירעג טָאה סע .ןערהיר טנַאקעג סָאד טָאה ןייטש ַא וליפא זַא

 יד טימ ןעמונעצ טָאה רע .יקסווָאקשטַאזָאק רָאטקָאד םעד ולימא
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 ,ןעלירּב יד ןעכַאמ-טכערוצ א טימ ןוא רָאה עגנַאל יד טעלג ַא טימ ןוא פעכיימש א טימ ,?לעדייא רָאנ ,עּבסמ רעדנַא ןייא ןעּבעג ךיז רע טסייה ,ךילניצניוו זיא רעמָאט --- ןמיס א .ןיא ןעטרָאד לעיפיוו ,לָאמ עלַא טפערט ןוא ,עּכטמ יד ענעשעק ןיא טּפַאט ןוא ,דלַאװגרעּביא יו טשרמולּכ ,עּבטמ יד וצ רע טמענ ,עּבטמ ַא ןיירא טנַאה ןיא םהיא טיג עמ זַא ,טסייה סָאד .רָאטקָאד ַא יו ,ךיוא רע טמענ טלעג ןוא ,רָאטקָאד א יו ,ןייטַאל טנעייל ןוא ,רָאטקָאד א יו ,ןעטּפעצער טּביירש ןוא ,רָאטקָאד ַא יו ,רע טנָארט ( רענלַאקגנעה ןימ אזא ) עדנערעוועדנעט ַא רָאנ ,אפור ַא יו טינ רהעמ יקַאט ןיא אמור רעד ?עקנעי ,ןעסעומשכרוד רעסעּב םהיא טימ ךיז ןָאק עמ ןוא דיא ַא ןיא רע --- אפור םעד פעקנעי ךיוא טכַארּבעגּפָארַא ידנימ עבַאּב יד טָאה ןעגעווטסעד ןופ ,רָאטקָאד רעטסעּב רעד יקַאט זיא יקסווָאקשטַאזָאק רָאטקָאד רעד שטָאח ןוא .גידנעהעג ןעּברַאטש לָאמַא טעװ רע זַא ,טנוזעג יױזַא ןיא רע זַא ,םיניבמ ןעדיא ןעגָאז ,רָאטקָאד םעד יקסווָאק
 גנערטש טשטיינקעג טלא רהיא ןעבעגענוצ ןעּבָאה טנעה ענעשַאוו -ענסיוא-ןייר יד ןוא ךיילק ן'פיוא ךוטרַאפ רענעטּפיר רעצרַאװש רעד ,ףיורא טעשטַאקרַאפ רךיילק ןעגיּברַאפדַאלָאקַאש םענעלָאװ םעד ןופ לעּברַא יד ,רעטניהַא ןעקע עדייּב טימ ןעדנוּברַאפ ,ּפָאק |'פיוא סָאװ ,טלהָאמעגסיוא פעּפע ענרעּבליז יד םימ עליישטעפ ענירג -פעקנוט ענעדייז יד | לַאשראמדלעפ ַא ענידיא א ! רידנַאמָאק ַא ענידיא ַא .ןעהעזעג טינ סנעש ןייק טָאה רעד ,ידנימ עּבַאּב יד געט ענעי ןיא ןעהעזעג טינ טָאה סע רעו !ךַא ..,רהיא רַאפ ךיז טרעפטנעראפ עטַאט רעד יו ,ןעהעז וצ עידעמָאק ַא ןעוועג זיא'ס ןוא ,קסּפ ןע'סואימ ַא םהיא ןעּבעגעג ,םהיא ףיוא ןעלַאפעגנָא ידנימ עבַאב יד זיא ,גירעּבעל טינ טדיוט םינ ןעמוקעג זיא עטַאט רעד זַא ןוא ,ןעמוקעג זיא עטַאס רעד זיּב ,טעקשושעג גנַאל-גנַאל םהיא טימ -טרָאד ךיז טָאה ןוא ,סױרַא ןעסיורד ןיא רעדניק עניילק יד ןעּבירטעגסױרַא רעהירפ ,פעריקלַא ןיא ךיז ייּב ןעסָאלשרַאפ ידנימ עבאב יד ךיז טָאה ,אפור םעד פעקנעי םעד טימ ,םהיא טימ
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 םימ טרעפטנעעגּפָא םוחנ רהיא טָאה ףיורעד ."ןיירא בוטש ןיא

 "רַאפ עמ סָאװ ,קנערק ַאזַא טינ זיא ערילח יד, זַא ,לעכיימש ַא

 רעד ןיא םהיא יז טפערט ,טרעשַאּב זיא'ס ןעמעוו ;יז טּפעלש

 ..."םייה

 טרעשַאּב סע זיא רּתסא-היח רעקשטיניילק רעד זַא ,םינּפַא

 -עגפיוא יז ןזיא ,ןענרָאמהירֿפ םענעש ַא ןיא ,לָאמנייא .ןעוועג

 עּבַאּב רעד רַאפ ,רעגעיווש רעד ראפ טלהעצרעד טָאה ןוא ןענַאטש

 .ט'מולח'עג רהיא ךיז טָאה'ס םולח רענדָאמ א רַאפ סָאװ ,ידנימ

 ןוא סטכַאנוצ-נַאטיײרפ זיא'ס זַא ,ט'מולח'עג רהיא ךיז טָאה'ס

 ,עקשטינּבירס חרש-עמורפ ןהעג וצ טמוק םיצולּפ .טכיל טשטנעּב יז

 ןוא ,עימעריּפע רעד ןופ ןעּברָאטשעג ךָאװ ענעי טשרע זיא סָאװ יד

 "שטנעּב יד רהיא טשעלרַאפ ןוא -- { ופ --- זָאלּב א טוהט ןוא טמענ

 ידנימ עּבַאּב יד טָאה ,םולח םענדָאמ םעד טרעהעגסיוא ..טכיכ

 ,ןעטוג וצ רהיא "טנעלעגסיוא, ,ךילטנייוועג ,ןוא טכאלענסיוא ךיז

 קערש א ןעגעלעג זיא רעּבייװ עדייּב ףיוא זַא ,ןעמ טָאה ןעהעזעג רָאנ

 ,טגעלענוצ רתסא-היח עמַאמ יד ךיז טָאה ךָאנרעד .םינּפ ן'פיוא

 לעגעיּפש ןיא ןאהטעג קוק ַא ,לעגעיּפש א ןעגנַאלרעד ןעסייהעג ךיז

 זיא'ס ,רעגעיווש, ; ידנימ עּבאּב רעד וצ ןעּבענעג גָאז א ןוא ןיירַא

 יד יז טָאה יאדוא ..?לעגענ עניימ ףיוא קוק ַא טוחט !טכעלש

 עטסיװ עזייב עלַא ט'לטפ'עגסיוא ןוא טכַאלענסױא רעגעיווש

 טקישעצ יז םָאה טייהרעליטש ןוא ,ּפעק ס'מיאנוש יד ףיוא תומולח

 םעד ןעגנערּבּפָארַא ןוא ןעכוזפיוא ןעלָאז ייז ,רעדניק ערעטלע יד

 "קָאטסַאשטוא, ןייז ןיא ןעמונרַאפ טלָאמעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןעטַאט

 עּבַאּב יד טָאה ,ןעטַאט ן'פיוא טרַאװעג טשינ ןוא ."ןעּבייר  טימ

 . ןיא רעסַאװ טימ ּפעט ןוא "סענואוואשט , עסיורג טקורראפ ידנימ

 .עקנַארק יד ןעװעטַאר ןעמונעג לייוורעד ןיילַא ןוא ןיירַא ןעוויוא

 ,ןוהט וצ זיא חֹּכ ס'נעשטנעמ ַא ןיא סָאװ ,גנידסלַא ןָאהטעג טָאה יז

 -שטַאזָאק רָאטקָאד ן'כָאנ ןעקיש וצ ךיוא ןעסעגרַאפ טינ טָאה ןוא

 ,טסירּכ ַא זיא רע .טדָאטש ןיא רָאטקָאד רעטסעּב רעד ,יקסווָאק

 "שטַאזַאק םעד ףיוא ,םהיא ףיוא .,םינּפ טור ַא טימ ,רעקיד ַא

 יא
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 | .טחעטש טלעוו יד סָאװ ףיוא טעוועשוּבעג טָאה ערילח יד ןוא ,קעװַא טלָאװעג ךיִג ױזַא טינ רעּבָא טָאה גנַאגרעטנוא רעד ,ןעמוקעג זיא רע ןענַאו ןופ ,ןיחַא קעװַא טעוו גנאגרעטנוא רעד ,ןעפלעה טעוװ טָאג
 ..?ןערעוו טליטשעג לָאז עימעדיּפע יד ןוא ןעּבָאה תונמחד לָאז רעטשרעּביוא רעד; ,טעוועשטניוועג ןוא םייחל ןעקנורטעג ,פעביימש א טימ טדערעג ,טקרַאטשעג ךיז ייז ןעּבָאה ערעדנַא סָאד סנייא ,טדיוט ן'ראפ טינ ,ערילח רעד רַאפ טינ ,טינ ארומ לעקערּב ןייק ןעּבָאה ייז זַא ,ןעהעז וצ ןעוועג זיא סע .םירוּבג ,ןעדלעה ע'תמא .ףיוא יו ,גנורעדנואוורַאפ טימ ןוא ץרא-ךרד סיורג טימ טקוקעג ייז ףיוא טָאה עיפַארגָאיּב רעד ןופ דלעה רעד .?סרעּבייר, ערעדנוזַאּב -- ?קָאטסַאשטוא; ןעדעי ףיוא ,?סעקטסַאשטוא, ןיא ןערָאװעג טלײטעגנייַא זיא אפוג טדָאטש יד .טדָאטש ןופ םיּתּב -וכעּב עטסנייפ יד ןעּבירשראפ ךיז ןעּבָאה ?סרעּבייר, הרבח יד ןעשיווצ ..טעװעטַארעגּפָא ןעבייר םעד טָא טימ יקַאט ןעמ טָאה ןעשטנעמ ךס ַא ."ןעּבירעג ןוא טנעלענקעװַא ,םהיא ֹוצ ןעמוס -עג ןעמ זיא ,"טוג-טשינ, ןערָאװעג ןעצימע זיא םיוק -- ןעוועג זיא הדבוע רעייז ,?סרעּבייר, הרבח א ןערָאװעג ןעפַאשַאּב זיא רניוושענ ןוא ךיג ,?ןעּבייר, םוצ ןעבעגעג םענ ַא ךיז לֹּכ םדוק ןוא ,גנידסלַא ןָאהטעג ,ןעגיוושעג טינ ךיוא רעּבָא טָאה טדָאטש יד
 ערילח יד ,הלילח ,ןעּפעלשרַאפ טינ שטָאח לָאז רע, :גידנעהענייּב -רַאֿפ ןעּבעגעג גָאז ַא יז טָאה ,רעדניק ערטסַאילַאח רהיא ףיוא גיידנעקוק ,ןוא ,רעגניפ יד ןעכָארּבעג טָאה רמסא-היח עפשטיניילק יד .סעיינ עגיזָאד יד קערש טימ ןוא טייקגירעיניינ טימ טרעהעגסיוא ןוא ץרא-ךרד טימ טקוקעג ןוא םהיא םורָא ןענַאטשעג ןענעז עלַא .טינ ןעמעוו ןוא ,"ןעּבירעגּפָא , טָאה עמ ןעמעוו .?ןעּבירעג , גָאט ןעגיטנייה טָאה עמ ןעמעוו ןוא לָאמ לעיפיוו  :סעיינ ןוא סעיינ ןעלהעצרעד וצ טָאהעג שטיװָאניּבַאר םוחנ טָאה ,"קָאטסַאשטוא, ןייז ןופ ןעמוקעג ,טכַאנרעדפיוא ןעדעי ,"סרעּבייר , יד ןעשיווצ ןעוועג ךיוא ןענעז סעשטיװָאניּבַאר יד זַא ,ךיז טהעטשרַאפ
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 ערילח יד

 -- .טעװעדנַאמַָאק ידנימ עבַאב יד -- .סרעבייר יד --- .עימעדיּפע יד

 -+ .םיריוטקַאד יד טימ טײברַא ,תובָא-תוכז טכוז ,םירבק טסייר יז

 זיא'ס -- ןענייוו טינ טזָאֿל יניּפ רעטעפ רעד -- .טדיוט ס'עמאמ רעד

 | .תבש

 ױזַא ,חסּפ ךָאנ דלַאּב ,רעמוז תליחּת סע ךיז טָאה ןעּביױוהעגנָא

 זַא ,תועובש-ךָאנ םורַא ,וצ-רעטעּפש רָאנ ;ןעסעװָאטַאק ףיוא יו

 ןערָאװעג ןענעז ןעסערגַא ענירג ןוא ןעטסּביוא ןעמוקענפיוא ןענעז'ס

 רעד ףױא ןיוש טלעיּפשעצ סע ךיז טָאה ,םנח'יצחּב ,לעװלָאוװו

 רעטּפָא ץלַא ןערעה ןעזָאל ןעּביױהעגנָא ךיז ןעּבָאה סע ןוא ,ןע'תמא

 ןוא "עימעדיּפע} ,"גנאגרעטנואי :רעטרעוו יד רעטפָא ןוא

 ,ןערָאװעג טדערעגסױרַא זיא'ס זַא ,"ערילח , טרָאװ ם'ייּב ,"ערילח,

 -יּפש ַא טימ רָאנ ןערָאװעג טדערעגסױרַא טינ שרעדנַא סָאד זיא

 רעד ףיױא דחּפ א ,ארומ ַא ןעלַאפעג זיא'ס ןוא ,ייּברעד סיוא

 .טדָאטש

 יד ףיױא רָאנ ןעלַאפעג זיא דחּפ רעד זַא ,ךיז טהעטשרַאֿפ

 ,הּברדַא ,סָאד זיא גרַאװניײלק רַאפ ,ערעטלע יד ףיוא ,עסיורג

 ןעּבעג גנוטכַא ןעּביױהעגנָא טָאה עמ .בוט-םוי לעקיטש ַא ןעוועג

 ןיא עלַא יז ןעּפַאט ,ןעקנירט רעייז ףיוא ןוא ןעסע רעייז ףיוא

 ןעסייהעג ךיז ,ךעלּפעק יד ייּב טכַאנ רעד ףיוא ןוא הידפ רעד

 זיּב ,םירדח יד טזָאלעצ -- ףוסילּכ-ףוס ןוא ,גנוצ יד ןעזיײװַאּב

201 
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 ...גָאט רעגיטכענ ַא יו ,עיזַאטנַאפ ַא יו ,םולח 8 יו ,עזָאר-תימלוש רענעש רעד וצ עּבעיל ןייז ןוא עזָאר-תימלוש ענעש יד ןעדנואוושרַאפ טרעוו סע ןוא ,בוטש ןיא ןעשטיווָאניּבַאר םוחנ ייּב ךיוא ןוא ,רעזייה ךס ַא ןיא ןּברוח א ,שינערהעקרעּביא ןייֵא טכַאמ ןוא ּפָארַא םינּפ ן'טימ ננידסלַא םוא רע טרעגלאו ןטנַארוא ןייַא יו .עימעדיּפע ןייַא ,גנַאגרעטנוא ןייַא ,טסַאג רעכילקערש ַא ,ווַאלסַאיערעּפ ןייק טסַאנ ַא טמוק סע זיּב ,טייצ לעיפיוו טשינ טסייוו רע -- יױזַא ךיז טהיצ סע ןוא ...טייקכילקריוו רעד טימ עיזַאטנַאפ יד ,רהָאֹוו רעד טימ םולח רעד םהיא ייּב ףיונוצ ךיז ןעסיג סע ןוא ,רהָאוו רעד ףיוא ןע'מולח ןצ ףיוא טשינ טרעה רע ןוא .םולח ןעגיזָאד ם'נופ ןעטכַארט וצ ףיוא טשינ טרעה רע ןוא ,.? םולח ַא רָאנ ןעוועג סָאד זיא עשז ןיוש טינ -- ףיוא ךיז טּפַאח רע ןוא "4 ?עקעשָאל ַא יו ,סיּפ יד טימ וד טסעגירד סָאװ, :םעּב ןייא ןיא טפָאלש רע ןעכלעוו טימ ,רעדורּב ןערעטלע ןייז ןופ ךרוטש א טפַאח רע ןֹוא ,קרַאטש -קרַאטש ,סיפ עדייּב טימ טשטעווק-טשטעווק רע ןוא ? סיוא םהיא ךיז טזייוו רשפא רעדָא ? ןיילַא ךיז ןופ ךיוא ? ּםירקס םעד טּפאהעג ייז ןעּבָאה ןענַאװ ןופ -- ךעלעוויטש יד רעּבָא .ןעק רע זיּב ,טעװערָאהעג גנַאל ױזַא .טנערעלעגסיוא ךיז רע טָאה סָאד --- ןעדער -שיזיוצנַארפ ןוא ןעלעיּפש-לעדעיפ ,אלימ .ןילַא םהיא רַאפ רעדנואוו א ןיוש זיא סָאד ןוא ."ּפירקסי-ּפירקס ,ּפירקסיּפירקס, : ןעדער וצ ןעּביױהעגנָא ןױלַא ךיז ןופ יו ןעּבָאה םהיא רעטנוא ךעלעוויטש יד ןוא .קַאט-קיט ,קַאט-קיט :טּפָאלק םהיא ייּב ץרַאה סָאד יו ,טרעה רע ןוא ,טנַאה ןייז ןיא ?עטנעה םערַאװ ןיילק רהיא טלהיפ רע ןוא .ןעכַאל ןוא םהיא ףיוא ןעקוק ייז יו ,ןעגיוא עיולּב ענעש ערהיא טהעז רע ןוא ,ןעזָאר רענעש רעד טימ ,טנַאה ייּב טנַאה
 ,ערילח יד ןעוועג זיא סָאד --- טסַאנ רעד
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 ןעמוק רע טעװ טשרע טלָאמעד ןוא --- ןעגַאירעּבירַא רשפא ךָאנ

 ן'טימ ןעגָאז רהיא טעװ רע ןוא ,םיהַא ךיילנ ,ןעזָאר וצ ,רהיא וצ

 סיוא ךיז רהעק --- תימלושה יבוש יבוש , : םירישה-ריש ןופ ןוש5

 ,ןייֵא ךיז רעה ןוא עלייוו ןייא ףיוא םינּפ ן'טימ ,תימלוש ,רימ וצ

 רהיפ ַא ןעּבעג טעוװ רע ןוא "1 לעדעיפ ן'םיוא לעיּפש ךיא ױזַא יוו

 עזָאר-תימלוש ןוא ,סענורטס עטסניד יד רעּביא קישטימס ן'טימ

 : ןעגערפ םהיא טעװ יז ןוא ,ןעניוטש יז טעװ ,ןערעהרעד סָאד טעוו

 ."ןײלַא ךיז ןופ, :ןערעפטנע רהיא רע טעוו --- ?? ןענַאװ ןופ ,

 ןעפַאנ טעװ ןוא טייז רעד ןופ ןהעטש טעװ ןייטשכורפ םייח ןוא

 טעװ ןוא ןהענוצ רע טעװ --- ןייז אנקמ ,ןע'טולש ,םהיא טעוװ ןוא

 -גיירַא ךיז םולש טעוװ ,שיזיוצנַארפ ףיוא סיּפע ןעזָאר ןעגָאז ןעלעוו

 ןעגָאז םהיא וצ טעװ ןוא ןעקַאהרעּביא םהיא ,ןעטימ ןיא ןעשימ

 ,ןושל רעייֵַא טימ ,םייח ּבר ,ךיז טיה) :שיזיוצנארפ ףיוא ךיוא

 רהעמ ךָאנ רע טעװ "1 טרָאװ טכילטיא העטשרַאפ ךיא םורָאװ

 וד/ :ןע'מולש ייּב ןוהט גערפ א טעװ עזָאר-תימלוש ןוא ,ןעפַאנ

 םולש רהיא טעװ -- "? ןענאוו ןופ 4 ךיוא שיזיוצנַארפ טסדער

 ןהעטשפיוא עזָאר-תימלוש טעװ טלָאמעד .?"ןיילַא ךיז ןופ, :ןענאז

 :ןעגָאז םהיא טעװ ןוא טנַאה ַא רַאפ ןע'מולש ןעמענ טעוװ ןוא

 ן'םיוא ,ןעזָאר טימ רע ,ןעייווצ ןיא ןהעג ייז ןעלעוו ,"םוק,

 ןעלעוו ןוא "ןעדָאחעשעּפ , רעװַאלסַאיערעּפ יד רעביא רעיצַאּפש

 -ַאװַאק ערטסַאילַאח עצנַאנ יד ןוא ,שיזיוצנַארפ ףיוא עדייג ןעדער

 ייז ןעלעוו ,םכותּב ןייטשכורפ םייח רעגיסיטצרוק רעד ןוא ,ןערעיל

 יד טימ ןעלטייט טעוװ טדָאטש עצנַאג יד ןוא ,ןעטניה ןופ ןהעגכָאנ

 יײז ןעמ טעװ ??לערָאּפ עכילקילג סָאד זיא רעוג :רעגניפ

 ךָאד זיא סָאד ?זיא סָאד רע ,טינ טסייוו רהיא , : ןערעפטנע

 "סיוא רהיא זיא עשז רעוו, "! ןעטלהעוורעדסיוא רהיא טימ עזָאר

 ךָאד זיא סָאד -- רעטלהעוורעדסיוא רהיא, "? רעטלהעוורעד

 ,ס'קיוועוו םוחנ םולש הּבריאבתּכ ןוא ך"נּת-לעּב רעווָאקנָארָאװ רעד

 רע רָאנ ,גנידסלַא סָאד טרעה םולש ןוא ....שטיװָאניּבַאר םולש

 ,רעטייוו ןוא רעטייוו טהעג רע ןוא ,טינ טרעה רע יו ךיז טכַאמ
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 ..שטעּפ ןעגירק רע טעװ ,ןעּפירקס ןעלָאז ךעלעוויטש ענייז ,ליוו רע זַא ,ןעגאז לָאז רע זַא ןוא 1 סָאװ ףיוא : ןעגערפ םהיא ןעמ טעװ ,ןעטעלוויטש עטריקַאל ?יוו רע ,ןעגָאז לָאז רע ןַא ןוא ,ןעּבירעגּפָא סעװשעדָאּפ יד ,טהערדענסיוא ןעסַאצּפָא יד ,ןערהָאפעגּפָא ןענעז ,טגָארט רע
 ,פעדעיפ ןעלעיּפש טימ ןוא שיזיוצנארפ ןעדער טימ ,ןעטעלוויטש עגידנעּפירקס טימ :ןעכצאז עטוג יירד עלַא טימ טשטנעּבעג ,םייח ןעגיסיפצרוק םעד ,םהיא טָאה טָאג סָאװ ,ראפרעד -- האנשה תילכתּב ןעגירקעג טנייפ ,ךעלרעּפמיײװ עטיור יד טימ ,זָאנ רעסיורג רעד טימ ןייטשכורפ םייח | ןעגיסיפצרוק םעד טָא ןעמעלַא ןופ רחעמ ןעגירקעג טנייפ טָאה רע ןוא .סנייטשכורפ יד ייב טינ ,סעשטיוָאניּבַאר יד ייּב ,םיסחוימ יד ייּב ןערָאװעג ןעריוּבעג זיא רע יאמל ,גָאט םעד ןעטלָאשרַאפ } טָאה םולש רעכילקילנמוא רעד ןוא = ...רעפעיט ךָאנ ךיז טלַאהַאּב ןוא רע טפיולטנַא -- ןיֹוׁש םחיא טניפעג עמ ןַא ןוא .ןעגרַאּב -רַאפ ףעיט רהעז טנול רע -- ןעניפעג ֹוצ םחיא רעווש זיא'ס רָאנ ,ָאר זיא'ס ,טסייה סָאד ,רצוא ןייק אטשינ זיא'ס | עטַאלּב רָאנ .תוישעמ ענעש לעיפ ױזַא םעד ןעגעוו ןעלהעצרעד םהיא טנעלפ םותי רעד קילאומש רבח רעוַאקנָארָאװ ןייז סָאװ ,רצוא םענעי ַא טא ! רצוא ןייֵא טָאה רע ןעוו ,ןעוועג טלָאװ סע םוג יו ,ךַא

 םהיא טעוו רע ןוא ,ןייטשכורפ םייח טימ ןעכיילגסיוא ךיז ףליה ס'טָאג טימ טעװ רע ןוא ,ןייטשכורפ םייח יו ױזַא ,ןענרעלסיוא ךיז רע טעוװ שיזיוצנַארפ ןעדער ןוא ,ןייטשכורפ םייח יו ,עכלעזַא ןהעצ לעטרַאג ןיא ןעקעטשראפ ןעלעיּפש-לעדעיפ ןייז טימ טעוו רע זַא ןוא ,ןייטשכורפ םייח רעכילקילג רעד יו יױזַא ,ֿפערעיפ ן'פיוא ןעלעיּפש ןענרעלסיוא ךיז רע טעװ רעטייוו ןוא ןָא טנייה ןופ זַא ,גינעווניא ןופ ,ןעטראד ןופ ךיז ןעסיג סָאװ ,ןעגנַאזעג עש'מיכָאלמ עסיז יד ייּב ןוא רענעט עשלעמיה עסיז יד ייּב ןוא ,ןעסיורד ןיא ָאד ןערעטש יד ייב ןוא חנבל רעד ייּב ךיז ןערָאװשעג ןוא ןעּבענעג טרָאװ סָאד ךיז טָאה םולש רעכילקילנמוא רעד ןוא
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 עלַא ןֹופ רעטסכילקילג רעד ןעועג ןיא סָאד טא .,ל?יימ א ףיוא

 רַאפ טניורקעג טדָאטש יד טָאה םהיא ןוא ,ןערעילַאװַאק ס'עזָאר

 ס'נייטשכורפ יסָאי זיא רע ?ייוו ,טניורקעג ראפרעד .,ןתח רהיא

 דיגנ ַא טימ דיגנ ַא ןוא ,דיגנ א זיא ןייטשכורפ יסָאי ןוא ,ןהוז

 רעגיצנייא רעד רע זיא ,םעד רעסיוא ןוא .םינּתוחמ עכיילנ ןענעז

 םדער רע ;שיזיױצנַארפ טדער סָאװ ,וַאלסַאיערעּפ ןיא רוחּב

 ךָאנ ןייז ןעד ןָאק -- שיזיױצנַארפ טדער יז ןוא שיזיוצנארפ

 יז :ךַאז ַא ךָאנ ןוא ? ךודיש רעניזָאד רעד יוװ ,ךיילנ רהעמ

 עדייּב יד זַא ןוא ,לעדעיפ טלעיפש רע ןוא ענַאיּפ טלעיּפש

 ןהעטש ןָאק עמ ןוא טָאה עמ סָאװ ןעצעזראפ ןעמ געמ ,ןעלעיּפש

 "עג ןיא םולש .ןעכרָאה ןוא רעטסנעפ ן'רעטנוא טכַאנ עצנאג ַא

 רעטסנעפ םענעּפָא ן'רעטנוא ןעזָאר ייּב לָאמ ןייא טינ ןענַאטש

 עסיז יד וצ ךיז טרעהעגוצ ןוא ןעסיורד ןיא טכאנראפ רעמוז

 ענעש ערהיא טימ טָאה עזָאר ענעש יד סָאװ ,רענעט עשלעמיה

 רעגידנעצנַאלג רעצרַאװש רעסיורג רעד ןופ ןעגיױצעגסױרַא רענניפ

 -עג עשלעמיה עסיז יד וצ ןוא ,ךעלדנייּב עסייוו יד טימ ענַאיּפ

 ןעסירעגסױרַא טָאה ןייטשבורפ םייח רעגיסיפצרוק רעד סָאװ ,ןעגנַאז

 ! ךַא ןוא --- עלעדעיפ גיכייּב ןיילק ןייז ןופ סענורטס עניד יד ןופ

 םפעשעג טָאה רע ! ןעטונימ יד ןיא טּבעלעגרעּביא טָאה רע סָאװ

 רעכיילג וצ ןעטלָאשעג ןוא טשטנעּבעג ,ךיז טרענרעעג ןוא גונעּת

 ,קיזומ רעשלעמיה רענעטלעז רענעש רעד ןופ גונעת טּפעשעג .טייצ

 רָאנ ,ןעזָאר טימ סָאד טלעיּפש רע טינ סָאװ ,ךיז טרענרעעג ןוא

 סױרַא-ןעהיצ סָאװ ,טנעה יד רע טָאה טשטנעבעג .רערעדנַא ןייַא

 עש'מיכָאלמ עסיז עכלעזַא טימ רענעט עשלעמיה עסיז עכלעזַא

 ,גָאט םעד ןעטלָאשעג ןוא ,ןעטנעמורטסניא עטריוט ןופ ןעננאזעג

 ייּב םינ ,שטיװָאניּבַאר םוחנ ייּב ןערָאװעג ןעריוּבעג זיא רע סָאװ

 ,ןהֹוז א ס'דיננ ַא זיא ןייטשכבורּפ םייח סָאװ ןוא ,ןייטשכורפ יסָאי

 רע ןָאק רָאנ טינ ! תורצ עסיורג ףיוא ךַאּבענ זיא ,םולש ,רע ןוא

 טימ ןעטעלוויטש עטריקַאֿפ עמַאמ-עטַאט ןייז ייּב ןערהיפסיוא טינ

 סָאװ ,ךעלעוויטש ענייז --- ןעסַאצּפָא עכיוה ףיוא ןוא סעקּפירקס
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 ,טנעגוי רעד ןיא .טַארקָאטסירַא ןייֵא דיא ַא ,טדָאטש ןיא ןעדיא
 ,יורג ןוא טלַא ןיוש רע זיא טציא .חולג ַא ןעוועג רע זיא ,ןעמ טגָאז
 ךעלעשיק טָאה ,ןעלירּב טגָארט ,דרָאּב א טזָאלראפ ךיז רע טָאה
 טָאה ןעניוא יד רעטנוא ךעלעשיק ענעגייא יד .ןעגיוא יד רעטנוא
 ךיז ןעסַאּפ יז ןוא ,עזָאר פערעטכעט ןייז םהיא ןופ טנע'שרי'עג
 ענעדייז ערהיא וצ ןוא ,ןעגיוא עיולב ענעש ערהיא וצ ױזַא רהיא
 ןוא ,לעזענ שיכירג-שידיא רהיא וצ ןוא ,ןעמערּב ענעגיוּבעגסיױא
 -סעיַאמ רָאנ ,רעניילק רהיא וצ ןוא ,טכיזעג סייוו-רָאלק רהיא וצ
 ץרַאה סָאד טפעלּפעג טָאה עכלעוו ,רוגיפ רעגיטראסיורג שיטעט
 ,ס'קיוועו םוחנ םולש פעגנוי-רדח ןעט'מולח'רַאפ עווַאקיצ ם'נופ
 ןעגיוא-תימלוש ענעש ערהיא ןופ קוק ןייא ךרוד ךיז טָאה סָאװ
 ןופ רעייפ ןענילייה ן'טימ תימלוש רעגיזָאד רעד ןיא טּבעילרַאפ
 .פעגנוי-הוצמ-רּב גידלושמוא ןייֵא

 -ךַאמ ,םירישה-ריש ןיא סָאװ ,תימלוש יד רָאנ .תימלוש ,ָאי
 סָאװ ,תימלוש יד רָאנ .ןעגיױא עכילטעג ענעש עכלעזַא טנַאמ
 -נײרַא ףעיט-גנערטש ןוא ךילּבעיל-סיז ױזַא ןָאק ,םירישה-ריש ןיא
 ןוא .ךייא ףיוא טקוק יז ןעוו ,ןײרַא המשנ רעד ןיא ךייַא ןעגנירד
 ,ןייז ברע ךייַא ךיא ןָאק ,ןע'מולש ףיוא יז טָאה ןעּבעגעג קוק ַא
 ךיוא .לָאמ ייווצ זיא -- ךס ַא זַא ןוא ,לָאמ ןייא זַא טינ רהעמ
 רעצנַאג א טימ גָאטיײּב תֹּבֹש סַאנ ןיא גידנעהעגייּבראפ -- סָאד
 רענייא ןעוועג זיא'ס עכלעוו ןעשיווצ ,"ןערעילַאװַאק , ערטסַאילַאח
 יסָאי ןיא םייח .ןייטשכורפ םייח ןעמָאנ ן'טימ רעכילקילג ַא
 א רהעז ,רעגיסיפצרוק ַא ,דיחידןצ ַא ,ֿפעדנהוז ַא ס'נייטשכורפ
 עטיור --- זָאנ רעד ףיוא ןוא ,זָאנ רעגנַאל ַא טימ רָאנ ,רעגיסיפצרוק
 ןָאהטעגנָא רָאנ .עסיורג גיד'ארומ ,עסיורג ןהייצ ןוא ,ךעלרעּפמיײװ
 ןוא עטריקַאל ןעטעלוויטש .טנארפ רעטסערנ רעד יו ,רע זיא
 לָאז רע ידכּב -- ןעסַאצּפָא עכיוה רהעז ,עכיוה ףיוא עגידנעּפירקס
 .יינש רענעלַאפעג יו ,עסייוו ַא טעלישז ַא .,רעכעה ןעהעזסיוא
 גידנעטש ןוא ןעטימ ןיא טַארוקַא טנורש ַא םימ טמעקרַאפ רָאה יד
 ןערעה ךיז ןעזָאל סָאװ ,ןעמופרַאּפ ענידנעקעמש טימ טרימשעגנָא
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 עּבעיל עטשרע יר

 -- ןײטשכורּפ םייח -- .םירישהזריש וּפ תימלוש יד רענרעב עזַאצ

 א ןעטעלטיטש עגידנעּפירקס -- .טנערוקנַאק רעכילרהעפענ ַא

 .תומולח עסיז --- .ןעלעיּפשילעדעיּפ -- .שיזיוצנארפ

 ןעּבעל ןיא ךָאנרעד ןענעגענַאּב ךיז ןעוועג טשינ ןעלָאז יז ןעוו

 רעכיז עיפַארגָאיּב רעגיזָאד רעד ןופ דלעה רעד טלָאװ ,לָאמ ךס ַא

 ,טפעלּפעג רהָאי ןהעצרעּפ וצ טהיא טָאה עכלעוו ,יד זַא ,טניימעג

 טָאה ןעסייהענ .םולח ַא ,עיזָאטנאפ ַא ,ןוימד א רָאנ ןעוועג ןיא

 ןחעג לָאז יז ,ןעהעזעג טשינ לָאמנייק יז טָאה רע ןוא ,עזָאר יז

 עטסנייּפ יד ,"ןערעילַאװַטק , ערטסַאילאח ַא טימ גידנעטש .ןייֿלַא

 לָאמַא ןוא ,טדָאטש ןופ טיילעגנוי עטסכייר יד ,םירוחּב עשידיא

 ןערעיצַאּפש לָאז רעיציפָא רעשיסור ַא .ןערעיציפָא ,ןעטסירּכ ךיוא

 ,עיצַאסנעס ַאזַא ןעוועג זיא ןייֵלַא סָאד --- לעדיימ שידיא א טימ

 סעדעי ַא טשינ ןוא .טכָאקעג םעד טימ םָאה טדָאטש יד סָאװ

 טלָאװ לעדיימ ןעדעי א טשינ ןוא ,טּביולרעד סָאד ךיז טלָאװ לעדיימ

 רהיא ,םע געמ יז -- עזָאר רָאנ ,ןעוועג ?חומ טדָאטש יד סָאד

 יד זיא יז םורָאװ ,עזָאר זיא יז םורָאװ ,ןייז לחומ סָאד ןעמ ןָאק

 ןיא עניצנייא יד ,ענַאיּפ טלעיּפש סָאו ,טדָאטש ןיא עניצנייא

 טכַאל ןוא ,ךיוה טדער ןוא ,שיזיוצנַארפ טדער סָאװ ,טדָאטש

 ַא ס'נעטַאט ַא יז זיא וצרעד ןוא ? עזָאר טייקגיניילק .ַא-- ךיוה

 עטפמענרַאּפ ןוא עטסכייר יד ןוּפ רענייא זיא רעטָאפ רהיא דניק
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 ז ץרַאה | קיטש ַא ןעסירעגסיוא טָאה סע -- רעגייז רעדנַא ןויַא ןעפיוק םהיא טעוװו עמ ןזַא ,ןעצכעגָאצ םוש ןייק טימ ןעטסיירט םוש ןייק ןעפלָאהעג טשינ טָאה סע .טנייוועצ ךיז טָאה ןוא ?וק ןייז ןעּביוהעגפיוא טָאה ןתח רעד ןוא .ךעלעדער עניילק ךס ַא ןֹוא ןָאלנ ןוא יילעצרָאּפ ,רעּבליז ךעלקיטש ןופ קעשַארּפ א ,ןברוחה א ןערָאװעג זיא רעגייז ם'נופ זַא ,ךילדנעטשרַאפטסּבלעז ,ןעסעגרַאפ טארוקַא רע טָאה -- רעגייז רעד טניל םויטסאק ם'נופ ענעשעק ןיא זַא ןוא ,חּכ ןעוועג רָאנ זיא'ס לעיֿפיװ ,טוג רעּבָא ,םויטסָאק

 ,ֿפעטיּפַאק רעדנווַאּב ַא ןיא דלַאב ָאד טָא ןעּבירשַאב טרעוװו סע יו ,רהיא ןיא טּבעיל -רַאפ ךיז טָאה רע --- ןוא רחָאוװ רעד ףיוא ןעהעזרעד יז רע טָאה ,חוצמ-רב רעד ךָאנ ךלַאּב ,לָאמנייא ןוא ,םולח ןיא טפָא ןעהעזעג יז טָאה רע זַא ,רָאלק ױזַא ןעוועג םהיא ןיא יז ,ייז ןופ ןעלהעצ -ףעדנַא ךיז טגעלפ םותי רעד קילאומש רבח ןייז סָאװ ,תויפחפי ץנעי ןופ ענייא ,הּכלמ-תּב ַא ןופ טלַאטשענ ם'ניא יװ ,שרעדנַא טינ טלעטשעגרָאפ םהיא ךיז םָאה הלּכ יד .הלּכ א ןֹוא רעגניײז ַא ,לעשרעה רעדורּב ןייז ייּב יו ,לעקעז-יליפּת ַא :ןעכַאז יירד טייצ רענעי ןיא ןעוועג זיא לַאעדיא ןייז .רוחּב ןיס ַאזַא טָא ףיוא יו ,ךיוא ךיז ףיוא טקוקענ טָאה םולש הוצמ-רב רעד
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 ,רצ ס'הלּכ ןֹוּפ ןתוחמ ןענידנענייש םוצ ךיז טהערדעגסיוא ןוא

 טהעז רהיא .בוט-לזמ טמוק ךייַא, --- : ןעּבעגעג גָאז א רע טָאהי

 רימ ןעלעוו ,רעסַאװ א יו ,םוטעמוא רָאלק זיא גנוי רעד ,ךָאד

 .+ 1 ןעסייּבוצ ,סע טסייה ,ןהענ

 ,ךיוא עמַאמ-עטַאט לעטשנָא םעד ןופ טסואוועג ןעּבָאה סע יצ

 ?ןיילַא ןתח ן'טימ יּבר רעד רָאנ טייברַאעגּפָא ןעּבָאה סָאד רעדָא

 -- + סוקָאפ םעד ןופ טסואוועג ךיוא רערעהרַאפ רעד טָאה רשפא ןוא

 ןעועג ןענעז םידדצ עדייּב ,סלַאפנעדעי ,ןענָאז וצ רעווש זיא סָאד

 ..םרַאנעגּפָא טינ הלילח ךיז ןעּבָאה עדייּב ,ןעדעירפוצ

 .רעגייז ן'טימ עטכישעג רעד וצ רעּבירַא רימ ןעהעג דניצַא

 "עג עמַאמ יד ןיא ןערעהרַאפ ן'כָאנ דלַאּב זַא ,ךיז טהעטשרַאפ

 זיא יז -- ןעלעפעג רהיא זיא הֹלּכ יד .הלּכ יד ןעקוקנֶא ןערהאפ

 םיאנּת ןעּבירשעג ,לָאמ-סנק ַא טעװַארּפעג ןעמ טָאה ;ענולק ַא

 ןתח םעד טפיוקעג טָאה ןּתוחמ רעד ןוא ,רעלעט ןעכָארּבעג ןוא

 ןעטונימ ןַאהרַאפ זיא'ס לעיפיוו ,רעגייז םענרעּבליז ַא --- חנּתמ ַא

 .רעגייז ן'פיוא טקוקעג ןתח רעד טָאה לָאמ ?עיפ ױזַא ,העש ַא ןיא

 "עג םהיא טָאה עמ ןַא ,ןתח ם'ניא טנעידרַאפ ןעמ טָאה הוצמ ַא

 םער טיהעג טָאה ןתח רעד ןוא רעגייז רעד טלַאה יו ,טגערפ

 ןהעג-ןעפָאלש ן'רַאפ ,גיוא ם'נופ לעּפַאצרַאװש סָאד יו ,רענייז

 ,תּבש .ןעניפעג טנָאקעג טשינ טרָא ןייק רענייז ץ'ראפ רע טָאה

 ןיא רעגייז ן'טימ ןעוועאסיוא רע זיא ,ןיירַא ?הוש ןיא ןהענ ן'רַאפ

 ,טרעטיצעג ץלַא טָאה רע }; ןעדָאמַאק עֶלַא ןיא ןוא ןעדָאלפיש עֶלַא

 .ירעגייז םעד ןענע'בנג'קעוַא טשינ הלילח לָאז עמ

 עקּפעשט ַא ,ןתח םעד ךיז טסולגרַאפ לָאמנייא ,םויה יהיו

 טלָאמעד ןעמ טָאה ןעגָארטעג .םויטסָאק םעד ןעצוּפסיױא ,לע'רוחּב

 -- עבט ַא טָאה ָאקירט ַאזַא ןוא ,עסרָאװ ַא טימ אקירט ןעטונ

 קעקעטש ַא .ןעדוּפ עצנַאג ּביוטש ןוא ןעקעלפ ךיז ףיוא טמענ רע

 רע טָאה .ךיז טניוּב סָאװ ,עװָאשמַאי ַא ןענָארטעגנ ןתח רעד טָאה

 טימ ןוא קינַאג ן'םיוא ןעסיורד ןיא ןעגנַאהעגפיוא םויטסָאק םעד

 ם'נופ ביוטש םעד ןעּפָאלקסױא ןעמונעג ?עקעטש עװָאשמַאי םעד
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 םכילע*םולש :

 | '- ..."ןּתדבא ,םּתדבא ,ונדבֶא ,הדבא ,דבֶא ,תדבא ,תדבא ,יּתדבֶא :ןייז טעוו םע ןוא ,רבע ןמז א ןוא םיּבר רַּפסמ ַא ,רּתסנ ףוג ַא ,לק ןינב ַא ,רמוע ?עוּפ א זיא ֹודבֶא א :טרָאװ סכילטיא טגָאזעגכָאנ םהיא טָאה ןתח רעד ןוא ,סױרַא עּפַאנַאק רעד רעטניה ןופ טייהרעליטש טעשטיװקעגסױרַא םולש רעניילק רעד טָאה .?? ןמז ַא ראפ סָאװ ןוא ?רפסמ ַא רַאפ סָאװ ?הוג א ראפ סָאװ 1 ןינב ַא רַאֿפ טָאװו ? ודֹבֶא זיא לעופ א .רַאפ סָאװ  .ןיידא קודקד ןיא לעסיּב ַא ןוהס -נירַא ךיז רימ ןעלעוו דניצא -- ,סטכַאמעגנייַא ןוא ךאקעל ם"ייּב ףךיז טערָאּפ רּתסא-היח עניילק;יד ואוו ,שיט ן'פיוא ןעגיוא יד טימ טטראו ןוא רערעהראפ רעד טגָאז --- ,גיטראפ יו סיורג יױזַא ,סָאד טסייה ,ך"נת ן'טימ רימ ןענעז, ,טרָאװ ןיא טרָאװ ךאנ םהיא טגָאז ןתח רעד ןוא ,עּפַאנַאק רעד רעטניה .ןֹופ .רעלפוס רעד טעשטשיפ .-.-."! םילהּת ןיא ,"ויתונוּתשע ורבֶא אוהה םויּב , ,רערעהרַאפ רעלעג רעד רעטייוו טנערפ -- "ל"תוּתשעל,,.שרוש ם'נופ טרָאװ א ךָאנ ףך"נת ןיא ץיגרע ךיז טניפעג ןאוו ,טינ וד טסייוו דניצט ,בויא ןיא ,תמא , .לוק ן'םיוא'ךיוה ,קיזמ 8 יו ,טגָאזעג ןתח-רעד טָאה -.."! בויא ןיא , .סױרַא עֶּמַאנַאק רעטרינשפ רעד רעטניח ןופ ןערעה טזאלעג ךיז טָאה -- "1 בויא ןיִא, -- "? "פג .ירעומל ןוכנ ןנאש תותשעל זוּב דיּפל, טהעטש .ואוו ,לע'רוחּב ,רָאנ גָאז ,ונטא .,טַאלג ןעֿפױלּפָא טעװ ןעמַאזקע רעד זַא ,רעכיז ,םינפא ,ןעוועג ,ןעמנָארּב ןוא ךאקעל טלעטשעג שיט  םוצ טיירגעג עמַאמ . ס'נתח םעד טָאה טייצ רעּבלעז רעד ןיא  .?עּבמוצ ן'םיוא ןתח םעד .ןעּבעגעג םענ ַא טָאה קישטנַאמרעננוי רעלעג ְרעֶד ןוא: ,סעּפַאל יד טימ שיט ןעטרינַאפ ןעניכעלײקּבלַאה ,םעד םורַא- טצעזעגסיוא םונּתוחמ- יד ךיז ןעּבָאה ךָאנרעד .ןתח םעד טצעזעגקעװוַא רע טָאה עּפַאנַאק רעד ףיוא ןוא ,עֿפַאנַאק רעטרינַאֿפ רעטיירּב רעד רעטניה ןעביױלקרַאפ ךיז לָאז רע זַא ,,ןע'מולש ,לערערורּב ס'נתח .םעד .רעהיוא ן'פיוא הוס
 ,שיט ןעטיירגעג ן'פיוא טקוקעג ןוא טנעה יד ןעּבירעג ,ןערעירפוצ רערעהרַאּפ רעד ןעפורעגסיוא טָאה --- "! גונעג ,גונעג ,גונעג
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 סָאװ ,םינּתוחמ יד רַאּפ ןעזײװַאּבסױרַא ןעמונעג רערעהרַאֿפ רעד

 ,ןיּבר ס'נתח םוצ ןעּבעגעג םענ ַא ךיז רע טָאה םעד בעילוצ .ןעק רע

 .קודקד ןעגעוו טוּפסיד ןעגנַאל ַא ןיא םהיא טימ ךיז טזָאלעגנײרַא

 ךָאנרעד .טרהעקרַאּפ טגָאזעג רע טָאה ,טנָאזעג טָאה יּבר רעד סָאװ

 ,ןעגָאז םהיא לָאז יּבר רעד ,ןיּבר םעד ןעּבעגעג ּפַאה ַא רע טָאה

 ןושל ַא טימ ,"שיאבי תומ יבובז, תלהק ןיא טהעטש סָאװ רַאפ

 םהיא טָאה ףיורעד ?םיּבר ןוש5 ַא טימ ,"ושיאבי, טינ ןוא ,ריחי

 תא רוכזו, יקַאט תלהק ןיא טהעטש יאמל :;טרעפטנעענ יּבר רעד

 ןושל ַא טימ ,"ךארוּב תא רוכזו, טינ ,םיּבר ןושל ַא טימ ,"ךיארוּב

 : דצה ןמ רָאנ ןיּבר םעד ןעּבעגעג ּפַאח ַא רע טָאה ךָאנרעד ? דיחי

 ?? "יוג לא יוגמ וכלהתיו, טהעטש ואוו ,ךייַא טעּב ךיא ,רָאנ טנָאז ,

 ,טמעשרַאפ לעסיּב ַא ,שטשוטמ ?עסיּב ַא ןערָאװענ זיא יּבר רעד

 וארק 'הל ודוה, ןענװַאד ם'נופ זיא סָאד, :טרעפטנעעג ןוא

 ואו ןוא/ :טגיהורַאּב טינ ךיז טָאה ןַאמרעננוי רעד ..."וטשב

 ךָאנ ןערָאװעג זיא יּבר רעד "? "ומשב וארק 'הל ודוה , טהעטש

 אמּתסמ ןייז ףרַאד סָאד, :טרעפטנעעג טָאה ןוא שטשוטמ רהעמ

 -סיוא ןַאמרעגנוי רעלעג רעד טָאה ָאד .."? ץיגרע םילהּת ןיא

 סָאד ,יּבר ,טינ לעּביארַאפ ןייס טָאה, : רעטכעלעג ַא ןעכָארּבעג

 ,םילהּת ןיא לָאמ ןייא טהעטש סָאד ,ץיגרע םיִלהּת ןיא טשינ טהעטש

 רַאפ טינ ,טכַאדעג ךייַא רַאפ טינ ,טכַאדעג ָאד טינ ,לָאמ ןייא ןוא

 ..."םימיח-ירבד ןיא ,טכַאדעג ןעדיא םוש ןייק

 סייווש סנעּפָארט ,ּפָאלקטדױט ַא ןעוועג סָאד זיא ןיּבר ן'רַאפ

 ַא ןעועג ןיא רע ,םינּפ ן'פיוא ןעטָארטעגסױרַא םהיא ןענעז

 טָאה ױזַא --- ?! רעהערד ַא זיא ןַאמרעגנוי רעד , ,רעטע'גרה'עג

 רעד טימ סייווש םעד ךיז טשיוועג ןוא רעדניק יד וצ טגָאזעג רע

 ןתח רעד זיא ,ןתח םעד רעהרַאפ ַא רע טוהט רעמַאט , --- .עלָאּפ

 יו ױזַא ןוא .."ךודיש סיוא זיא ךודיש רעד ןוא רענעלאפראפ א

 יּבר רעד ,רע ךיוא טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא ךודיש םעד ןיא

 -תונכדש ם'ניא יו ,ךודיש ם'ניא ױזַא טינ ,טסייה סָאד ,יקַאט

 ַא טמיורעגניירַא טָאה ןוא הצע ןייֵא ףיוא ןעלַאפעג רע זיא ,טלענ
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 זיא סע .טפַאשּבעיל טימ ןוא הנווּכ טימ ,ץראה טימ טנעוװַאד
 םהיא ןיא סע ;ןעגעלדןיליפּת ןופ עינָאמערעצ יד ןעלעפעג םהיא
 םהיא ןיא סע ;?ךיּתשראו, רעטרעוו יד ןופ שטייט יד ןעלעמעג
 סָאוװ-רָאנ ,עשירפ יד ןופ חיר-ןעטכוי רעגיד'היחמ רעד ןעלעפעג
 טנַאז עמ סָאװ ,ןעלעפענ םהיא זיא סע ; תועוצר עטכַאמעגסיוא
 ןעמ סָאװ ,ןעלעפעג םהיא זיא סע ;רֹוחּב ַא ןיוש זיא רע זַא ,םהיא
 ךיא א ןיוש זיא רע זַא ,תועמשמ יד .ןינמ ַא וצ ףרצמ םהיא זיא
 ןליפא .ןעשטנעמ עֶלַא טימ ךיילג שטנעמ ַא ,ןעדיא עלַא טימ ךיילג
 ,שרעדנַא רָאנ ןיוש םהיא ףיוא טקוק לעגיוא ן'טימ שמש רעד לאפר
 זַא ,טינ ןעמ טסעומש םירבח יד ןופ .ץרא-ךרד םענעגרָאּברַאפ טימ
 לָאמַא טָאה ןיילַא רע זַא ,טקנעדעג רע םורָאװ ,אנקמ םהיא ןענעז ייז
 ןוא .הוצמ-רּב ןייז וצ לעשרעה רעדורּב ןערעטלע ןייז ןעוועג אנקמ
 רעד ךָאנ דלַאּב סָאװ ,םעד ףיוא יו ,הוצמ-רּב רעד ףיוא ױזַא םינ
 םהיא טָאה הֹלּכ יד ןוא ,ןתח ַא ןערָאװעג רעדורב .ןייז זיא הוצמירּב
 ַא -- ןתֹוחמ רעד ןוא ,לעקעזדיליפּת טהיינעגסיוא ןייֵַא טקנעשעג
 רעד ױזַא יו ,טסייה סָאד ,ןעטקַאפ עדייּב .רעגייז םענרעּבליז
 ןערָאװעג זיא'ס סָאװ ןוא ןערָאװעג ןתח ַא זיא לעשרעה רעדורּב
 . ןערעוו ןעּבירשַאּב ןעפרַאד ,רעגייז ם'נופ ,הנּתמ ס'נתוחמ ם'נופ
 ,ןעצרוק ןיא שטָאח

 ,רענעש ַא ,רעװַאקיצ ַא לעגנוי-הוצמ-רּב ַא ןעוועג זיא לעשרעה
 ןהעג טַאהעג בעיל טָאה רע ,טסייה סָאד ,לע'רוחב עקּפעשט ַא ןוא
 ,טַאהעג טינ רע טָאה ןענרעל םוצ ּפָאק ןייק רָאנ ; ןָאהטעגנָא ןייר
 ,ןעגעווטסעד ןופ .,ןעוועג טינ ךיוא רע זיא רעלעוו רעסיורגנ ןייק ןוא
 טָאה עמ --- ?עדנהוז ַא סע'שטיווָאניּבַאר םוחנ ,דניק ַא ס'נעטַאט א

 ןערהָאפ וצ ןעמוקעג זיא'ס ןוא ,םיכודיש עטסנייפ יד טדערעג םהיא |
 ,ווָאקליסַאװ ןופ ןתוחמ ַא ,דרָאּב רעצרַאװש ַא טימ דיא רענעש א
 ַא טימ קישטנַאמרעגנוי ַא ,רערעהרַאפ ַא םימ רָאנ ,ןיילַא טשינ !
 -לעּב ַא ןוא ך"נת-לעב א ,רענעק ַא ,רענעטָארעג ַא ,פעדרעּב ?עג -

 טָאה ,רענעסענעננויַא ןייַא ,קינדונ ַא לעסיּב ַא רָאנ ,שרוק-ןושל |
 טָאה ןעטשרע םעֶלַא םוצ .רענייּב יד ןיא םענעי ןעכירקניירַא בעיל
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 "רוחּב, רעד

 א טימ שינערעהרַאפ סָאד -- .ותח ַא טרעו לעשרעה רעדורב ןײז

 .הלכ א ןוא רעגיײז ַא ,לעקעזיןיליפת ַא -- .רעלפוס

 םיוא  .רוחֹּב ַא ,ףליה ס'טָאג טימ ,ןיוש וד טזיּב דניצַא ---

 ןוא שטנעמ א ןערעוו טייצ .,סדנוק סיוא ,ץעגייש סיוא ,לעגנוי

 ,טָאטִַא :טינ טהעטש טייצ יד םורָאװ ,דיא רעכילרהע ןייַא

 יי|תח ַא וד טסרעוו ,טינ טהעז עמ יו טשרעקַא

 -נײרַא טָאה עמ סָאװ ,רסומ לעסיב סָאד ןעוועג זיא סָאר

 ,תּבש ןעכילרעייפ םעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא הוצמ-רּב םעד טדערעג

 םָאה רע ,ןיליפּת יד ןוהטנָא ןעפלָאהעג םהיא טָאה יּבר רעד ןוא

 ,טנַאה רעקניל רעד ףיוא "דיילש , םעד טעװעּפמערקעגניײיא םהיא

 רעד ןוא ,יולּב ןערָאװעג ןוא ןעסָאגעגנַא ךיז ןעּבָאה רענניפ יד זַא

 ןעשיווצ טקורענּפָארַא טונימ עֵלַא ךיז טָאה "שארילש , רעסיורג

 -נעדעי ,טייז א ףיוא לעסיּב א ןערהָאפעגּפָארַא רעדָא ,ןעגיוא יד

 "רב םעד .ּפָארַא ךיז ןעשטילנּפָארַא טַאהעג קשה קרַאטש סלַאפ

 -עג טשינ ,טכיוועגכיילג ןעטלַאהוצנײא הימ טסָאקעג טָאה הוצמ

 יד ףיוא ןוהט וצ קוק ַא וליפא ןוא יירפ ןוהט רהיר ַא ךיז טנָאק

 -נירעגמורַא טייקגירעיגיינ טימ ןעּבָאה סָאװ ,סעקינ'תרבח-עסייוו

 לָאמ ןעטשרע םוצ טנעװַאד רע יו ,ןעהעז ,הוצמירּב םעד טעג

 םִא ,ייז םינ ןעוו זַא ,ןעגָאז תמא םעד ףרַאד עמ ןוא ,ןיליִּפּת ןיא

 -עג לָאמ סגיטציא הוצמ-רּב רעד טלָאװ ,סעקינ'הרבח-עסייוו יד

189 
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 ,ךילקילג רהיא ףיוא ןוז רעד ןעגעק טניײשעגּפָא ןוא טלעקיוקעג ךיז

 .םינּפ טשטיינקעג ןיוש רָאנ ,סייוו ,גנוי

 ? ריירפ ןופ ןערערט ? ןערערט רַאפ ןעוועג סָאד ןענעז סָאװ

 רשפא רעדָא ? טייצ רעטכעלש רעד ןופ ? תולדנ ןופ ? גונעּת ןופ

 ,רעהיוא ן'פיוא דוס ַא רהיא טמיורעגנייַא ץרַאה ם'עטַאמ 8 טָאה

 טעװ ,ןעש ױזַא טציא טגנילק סָאװ ,?ע'רוחּב-חוצמ-רּב סָאד טָא זַא

 ..4 חמשנ רהיא ךָאנ שידק ןעגָאז ,ןעכינ ןיא רָאנ ,ןעכיג ןיא

 ? ןענייוו ןָאק עמַאמ א סָאװ ,טסייוו רעוו
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 -טֶא זַא ,זָאנ רענעגיוּבעגסיױא ןוא םינּפ ןערַאד ןייז ךאנ ןעזיוועג ! -סיוא ךיז טָאה סע ןוא ,טע'שרד'עג טָאה הוצמ-רב רעד סָאװ ,םעֹד ןיא ןָאהטעגנירַא ןעצנַאגניא ןוא ןעגיוּבעגניַא בלַאה ןענַאטשעג
 םוא ןד-?ינ ןעה-עצ, :חסונ ןעגיד'תּבש ןייז טימ סיוא -טפור ןוא שיט ן'רעּביא טנַאה רעד טימ שטַאּפ א רע םוהט טָא
 .,.} ןהֹּכ

| 
 ןופ רעגיד'בוט-םוי ראג .גיר'בוט-םוי ןעהעזעגסיוא ןעּבָאה רע'מינּפ עלַא ןוא .,טקרעמאּב הוצמ-רּב רעד טָאה ץלַא ןוא ןעמעלַא

 ..'!קפס רעסיורג א רימ ייּב ןיא סָאד -- ? תּבש םוא טינ רע טנָארט יצ 4 הָאלש ן'ראפ עמש-תאירס רע טנעייל יצ ?  רעסַאװ -לעגענ ּטִא רע טיה יצ ? גָאט עלַא רעֶּבָא רע טנעװַאד יצ רָאנ ..ןעמ טהעז סָאד -- קינומש-חמי רעד ,רע ןעק ןענעק ,אלימ , : טרער רענייא יו ,ןיירא ררָאּב ןיא ךיז טלעכיימשעג ,ףױרַא ןעטנוא ןופ הוצמ-רּב ן'פיוא טקוקעג יניּפ רעטעפ רעד טָאה ,ּפָאק ן'פיוא פעטיה ןעטעמַאס יולּב ַא טימ ,לעטרָאג םענעדייז ןעטיירּב ַא םימ ,עטָאּפַאק רענעדייז רעגיד'תּבש ןייז ןיא ,רעטָאפ ס'הוצמ-רּב ןעּבעג ,ןָאנעּבױא ץנַאג ןעסעזעג .םינּפ ס'יניּפ רעטעפ םעד ןעוועג זיא עלַא
 הוצמ-רב ן'פיוא ,ןאמרעדור ןיּבר ןץ'םיוא ,יניּפ רעדורּב ן'פיוא ,םלוע ץםיוא טסוקעג ,ןהוז םעד טירט ייּב טירט ןעגנַאגעגכַאנ ,טרהירעג םהיא ךיז ןעּבָאה ןעּפיל יד ,ףיורש ןעטלַאהעג רע טָאה ּפָאק םעד ,ָאטשינ טלעוו רעד ףיוא זיא ,רע יו ,שטנעמ רעכילקילג רחעמ ןייק זַא ,ןעהעז וצ ןעוועג זיא סע .ןעקוקוצניירַא םינּפ ןיא טשינ םהיא --- ןעוועג הוצמ-רּב ם'נופ רעטָאפ רעד רעּבָא ןיא רַאפרעד

 .חוצמ-רב ם'נופ עמַאמ רעד הףיוא ןוא ןייֵלַא

 {עּבָאה ,ןעטנַאולירּב יווצ יו ,ןערערט עגידנעשטשילּב ייווצ ןֹוא ,רעגניפ עלַא טקַאנקעגסיוא ךיז ,גירנעצפיז ,טייחרעליטש ,עטפַאגרַאפ ַא ,עליישטעפ רענערייז רעגיד'תבש רעד ןיא ,רעּבייװ עגירעּביא יד ןעשיווצ ,טייז רעד ייּב ,ץרא"ךרד טימ ,טסרעמַאּבמוא רָאנ ןענַאטשעג זיא ,רּתסא"היח עקשטיניילק יד ,עמַאמ יר ןוא
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 סָאװ ,רודניב"קחצי זיא טָא .םענייק טזָאלעגכרוד טשינ ,רע'מינּפ

 םִא .ןעגיוא עשי'נלזג יד טימ טקוק ןוא סעציילּפ יד טימ טרהיר

 -ןּב ַא ןיוש זיא רע ,טגָאז עמ --- ענּבירס עשוהי רעטלָא רעד זיא

 יו ?יומ ןיא םהיא ייּב זיא גנוצ יד ,רהָאי טרעדנוה טלַא ,האמ

 ןייז ןיא טֶא .טינ ןיוש רע טָאה ןהייצ ןייק תמחמ ,לעקעלנ ַא

 ןוא וצ רע טלַאה ןעניוא יד ,טלַא גונעג ךיוא ןיוש ,עקרעּב ןהוז

 ןעפור עלַא סָאװ ,סיריינ רֶׁשֲא זיא םִא .טייז רעד ףיוא ּפָאק םעד

 ש ,רעטיירּב ַא ,רעטעפ ַא יקַאט --- "רׁשֶא רעטעפ, רעד םהיא

 ןיילַא ןוא ךיז טלַאּפש םהיא הוא עטָאּפַאק ענעדייז יד ,רעּבָארג

 ירד טימ ןייטשכורפ יסָאי זיא טָא ןוא .ּביוט א יו ,יורנ רע זיא

 ןוא ןעלירּב עדנעצנעלנ יד טימ ,ןהייצ עטלעטשעגניירַא עסיורג

 טלעיּפש סָאװ ,דיא ַא סרוקיפַא ןייַא --- לעדרעּב ןערעטיש ן'טימ

 ,ךעלכיּב עכלעזַא טנעייל ןוא ךָאש ןיא ןעשטיווָאניּבַאר םוחנ טימ

 ןעּבענ ,ןעכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא "םלוע יליבש ,, ,"זירַאּפ ירּתסמ , יו

 -רעגנוי ַא ,ןייטשכורפ לאכימ ,רעדורּב רערעגנוי ןייז טהעטש ןיסָאי

 רעד טסייה ,גנידסלַא ּפָא-טנעקייל סָאװ ,רזממ ַא ,טכח ַא ןַאמ

 ןופ קרַאטש טלַאה ןוא תּבש םוא טכיל סָאד ןעשעלרַאפ עסקיש

 עלַא סָאװ ,רעװַאנַאק ינעּב ןוא רענרעּב השמ יו ,ןעדיא עכלעזַא

 ,טייז ַא ןיא טקוקרַאפ לָאמַא ייז ןעּבָאה טנענוי רעד ןיא זַא ,ןעסייוו

 לארשי ..,ךעלדרעּב יד טכַאמענטכערוצ ייז טָאה רערעש רעד תעּב

 םהיא ןעמ טָאה לָאמַא .םיאּבח ךותּב ןעוועג ךיוא זיא יקצידנעּב

 טאהעג ןיוש רע טָאה טציא רָאנ ,רמזיילּכ רעד לארשי ןעפורעג

 היז רע טָאה דרָאּב ַא ,חרזמ ןיא טדָאטש ַא ,בוטש ענענייא ןייֵא

 רע שטָאח ןוא ,ענידנעצנעלג ַא ,עצרַאװש ַא ,עטיירב א טמעקעצ

 רענעּבױהעג ַא ףיוא ןעלעיּפש וצ ןופ ךיוא טציא ּפָא טינ ךיז טנָאז

 -ילּכ ןעפור טשינ רענייק םהיא טעוו ןעגעווטסעד ןופ רָאנ ,הנותח

 ,ריא רענעש ַא יקַאט זיא רע ןוא .,ןעגיוא יד רעטניה וליפא ,רמז

 עלַא טימ רע טכַאל ,טכַאל רע זַא .תיּבח-לעּב השעמ ךיז טרהיפ

 שמש רעד לאפר וליפא .ןהייצ עסייוו ,ערעטיש ,עניילק ,ןהייצ

 ןיא לאפר ,טזָאלענכרוד טשינ הוצמירּב רעד טָאה לעניוא ן'טימ
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 .םיאּבה ךותּב ןעוועג ךיוא זיא ,ּפָאק ץםיוא עקטַאל ַא יו ,?עטיה
 .ןעטייוו רעד ןופ ןוא ןיילק רהעז ןעטלאהעג רעּבָא ךיז טָאה רע
 ךיז טָאה רע .ןעלַאּפעגּפָארַא קרַאטש ךיז ייּב ןערָאװעג רע זיא ,ןע'דמש טלָאװעג ךיז טָאה סָאװ ,ןהוז ן'טימ ןָא השעמ רעד ןופ
 ,ןעסייּברַאפ םוצ טינ ,שודיק םוצ טינ טרהירעגוצ טינ רָאנ םעמּכ
 ןוא ,ןעיירד ןיא ןעגיוּבעגנייַא ,עלעקניוו ַא ןיא טקוררַאפ ןעסעזעג
 רעגיד'תּבש רעד ןופ לעּברַא עטיירּב יד ןיא טסוהעג טייהרעליטש
 ,עטָאּפַאק רענעטנעוועג

 -רּב סָאד .ןעמַאזקע ם'נופ טוגימ יד ןעמוקעג זיא טָא רָאנ
 יבר רעד לָאמ ַא טימ טָאה -- ,ןעק רע סָאװ םלוע םעד ןעזייוו -ַאּבסױרַא ןוא ןעלעטשקעװַא טפרַאדַאּב ךיז טָאה לע'רוחב-הוצמ
 לָאמ ַא טימ טָאה עציײלּפ ןייז ;ךיז טּפַאהעגפיוא ןַאמרעדור
 ךיז ןעּבָאה ןעמערּב עצרַאװש עטכידעג יד ;ךיז טכיילגעגסיוא
 ,שטעווק ַא טימ טָאה רעגניפ רעּבָארג ןייז ןוא ,דימלּת ם'ניא ןעניוז -עגנייַא ,ןעסעגעגנייא ךיז ןעּבָאה ןעגיוא ענייז ןוא ןעּביוהעגפיוא
 יד דימלּת םעד טגָאזעגרעטנוא ,רָאשזיריד ם'נופ עלעקעטש סָאד יו
 ,רעטרעוו עטלעטשעגסיוא

| 
 .רומזמ ַא יו ,םהיא ייּב קעוַא זיא סע ןוא ,םירבא עלַא ןיא טיײקמערַאװ ַא טלהיפרעד טָאה רע ןוא ,קירּב רענרעזייַא ןייֵא ףיוא יװ ,ןענַאּפש ןעּבױהעגנָא טָאה רע ןוא ,רעקרַאטש ןֹוא רעקרַאטש ךיז ייּב ןערָאװעג ,רעגניפ ןעבָארג ן'טימ שטעווק ס'ניּבר םעד רעטנוא ןוא קוק ס'ניּבר םעד רעטנוא ,רע זיא ,רעטייוו-רעטייוו סָאװ רָאנ .,םלוע ןעצנַאג ן'טימ סַאפ א טוהט רע -- ךארט ןוא ,זייַא סָאד ךיז טלַאּפשעצ טָא-טָא .זייא ףיוא םהענ רע זַא ,טכַאדעג -סיוא םהיא ךיז טָאה סע .ןעגיוא יד ןיא פעדניווש א ןוא ליומ ןיא טייקנעקורט ענרָאמ ַא טלהיפעג ,קערש רַאפ ןעלַאפעגמוא טינ רעיש תליחּת זיא ,סע טסייח הוצמירּב רעד ,דימלּת רעד ןוא |

 .עלַא ןופ קורדסיוא .םעד ןעהעזעג ,םלוע ן'פיוא טקוקעג טונ ןעגעוו 'יטסעד ןופ חוצמ-רּב רעד טָאה ,רעגניפ ןעּבָארג ס'ניּבר ן'כָאנ רעגניפ ן'טימ גידנעהערד ןוא טייברַא רעד ןעטימ ןיא גידנעטלַאה
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 סעמַאמ .ןעוועג אנקמ ןעּבָאה סעטאט .חוצמ-רּב ןייז טימ טדָאטש

 .רעדניק עכלעזַא ןעשטנואוועג ךיז ןעּבָאה

 "םוי רעגיטרַאסיױרג ַא ,בוט-םוי רע'תמא ןייֵא ןעוועג זיא'ס

 רעטנוא ,טנעה ךס ַא טגיטּפעשַאּב ךיז ןעּבָאה םהיא ןיא ןוא .בומ

 ןיא ןעהעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ידנימ עּבַאּב רעד ןופ עדנַאמָאק רער

 רע'תמא ןייֵא יװ ,?עכיטנרעטש ן'טימ ,ןוהטנָא ןעניד'תכש רהיא

 ןוא ןעפור לָאז עמ ןעמעוו ,טעװעדנַאמָאקעג טָאה יז .,רידנאמָאק

 ערעסָאװ ,טינ רעוו ןוא ןָאנעּבױא ןעציז לָאז'ס רעוו ,טינ ןעמעוו

 ןענייוו ערעסָאװ ןוא סנעפנָארּב ערעסָאװ ,ןעלעטש לָאז עמ רעלעט

 ףיוא ,טנעירקעגרעּביא ךיז יז טָאה ןעמעלַא טימ ,ןעקנירט לָאז עמ

 "הוצמ-רּב םעד וליפא טעווענַאשעג טינ ,טרעזייּבעגנָא ךיז ןעמעלַא

 ןייק ןעּבָאה טינ ,שטנעמ ַא יװ ,ןעטלַאה ךיז לָאז רע ,ןײלַא דלעה

 ןײלַא ןעכַאל טינ ,ןעשטנעמ ןעשיווצ שטָאח לעגענ יד ןעסייב עבט

 ןייז טינ -- ץרוק ,רעדניק עגירעּביא יד גידנעכַאל ןעכַאמ טינ ןוא

 .קינ'ומש-חמי ןייק

 ,חוצמירּב יד טּבעלרעד טסָאה ,טַאהעג תונמחר טָאה טָאנ ---

 יז טָאה -- !שטנעמ לעקיטש א ןערעוו טסלָאז ,טייצ ןיוש זיא

 טעלגעגסיוא ןוא רעגניפ יד ןעניּפשַאּב ,םהיא טימ ט'הנעט'עגנייַא

 םיוק טָאה יז סָאװ ,ךעל'האּפ יד ןופ טשער עטצעכ סָאד םהיא

 ןיוש טָאה שטיװָאניבַאר םוחנ : ןהוז רהיא ייּב "טעוועיאװענּפָא;

 עּבַאּב יד טָאה ,ןערעשּפָא ןעצנַאגניא רָאנ ייז טַאהעג קשח גנַאל

 .טזָאלרעד טינ ידנימ

 טינ סע ןעלעוו ןעניוא עניימ ןוא ןעּברַאטש לעוװ ךיא זַא --

 ןעכַאמ טלָאמעד וד טסעוו --- ,טגָאזעג םהיא יז טָאה --- ,ןעהעז

 ליוו ,ךָאנ בעל ךיא ןמז ?ּכ ,טציא ןוא .םייונ רַאפ רעדניק ענייד

 .םייקשידיא ןופ ןמיס ַא שטָאח םינּפ רעייז ףיוא ןעהעז ךיא

 ךיילג ןעפורעגפיונוצ טָאה עמ סָאװ ,םלוע ןעסורג םעד ץוח ַא

 .החּפשמ עצנַאנ יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא ,הוצמ-רּב ףיוא להוש ןופ

 רעד ןיא ,ןַאמרעדור דוד-השמ יּבר רעד זַא ,ךיז טהעטשרַאפ

 ןעסולּפ טעװעקַאילּבענּפָא ן'טימ ,עטָאּפַאק רענעטנעוועג רעגיד'תּבש
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 הוצמירּב יד

 רעװַאלסַאיערעּפ ןופ ןעּפיט עירעלַאג א -- .סיוא:טמענ הוצמירב רעד
 .ןערערט ס'עמַאמ ַא -- .םיתביילעב

 יד ןעגנולקעג טָאה ךָאד ןוא -- בוט-םוי ןייז ףיוא ןעגָאז לָאז רע ,טלעטשעגסיוא םהיא טָאה עמ סָאװ ,םעד ןופ ןעסיוו וצ ןעּביױהעג -נָא טשינ טָאה רע זַא ,רָאלק רַאפ טקנעדעג עיפַארגָאיּב רעגיזָאד רעד ןופ דלעה רעד ? עדנחוז סע'שטיווָאניּבַאר םוחנ ֹוצ הוצמ -רב רעד ףיוא ןעמוקענפיונוצ ךיז ןענעז סָאװ ,ןעדיא טימ טדָאטש עצנַאנ ַא ןעראנוצּפָא ףיוא פַאירעטַאמ ןעמונעג ךיז טָאה ואוו טנייה .,טראנעגּפָא ךיוא ןעמ טָאה ,ןערעהראפ רעדניק יד טרהיפעג טאה עמ ןעכלעוו וצ ,בר םעד ןלימא ןוא טרַאנעג ןעמ טָאה ןעטַאט םעד ,טראנעג ןעמ טָאה ןיּבר םעד זא ,ךיוא סָאד ןעסעגרַאפ טשינ ףרַאד עמ ? טנעקעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,סָאד רעדניק יד ייַּב ןעמונ -עג ךיז טָאה ןענַאו ןופ ,ןהעטשרַאפ וצ רעווש זיא -- ,טרָאטש רעד .רעּביא ןערעיצַאּפשמורַא ןוא ןעפיולמורַא סָאד טָאלג טנייה ,ךעלּפענק ןוא ןעטרָאק ןיא רעטניוו ןעלעיּפש זיּב ךייט ןיא רעמוז ךיז ןעדָאּב ןופ ,יירעצָאקש םינימ יולרע-לּכ ןוא ,גנַאג ַא ןעגלָאפ ייז ףרַאד עמ סָאװ ,רעדירּב ןוא רעטסעווש ,עמַאמ-עטַאט ,ןעפלעה רחיא ףרַאד עמ סָאװ ,ןיציּבר יד ךיז רַאפ גידנעּבָאה ,ךעלטיּפַאק עגירעהירפ יד ןיא ןעּבירשַאּב ןענעז סָאװ ,םידמלמ םינימ ענעי ייּב ,"ררח, ןימ םענעי ןיא ןענרעל ם'ניא ךיז גידנעטכַארטניירא
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 יד ןוא ,גָאטייּב תּבש רסומ ןייז יּבר רעד סיוא-טזָאל ױזַא

 ךיז ןעגָאלש ,הטרח ןעּבָאה ,ןענייוו ןוא ּפָאק טימ וצ-ןערעה רעדניק

 רֵאנ .םורפ ןוא טוג ןייז ןיוש ,טרָאװ סָאד ךיז ןעּבעג ,אטחדלע

 ךָאנ רעדניק יד ןוא שיט ןופ ןענַאטשעגפױא יּבר רעד זיא םיוק

 ענעי יד ;רסומ רעצנַאג רעד ןערָאװעג ןעסעגרַאפ זיא ױזַא ,םהיא

 ןעדנואוושרַאפ ןענעז הלּבח-יכאלמ עלַא טימ םנהינ ץטימ טלעוו

 סָאװ ,םולח ַא יװ ,רעּביא-טהעג סָאװ ,ןעטָאש א יו ,ןערָאװעג

 דניז ערעייז וצ טרהעקעגנמוא ךיז ןעּבָאה הרבח ןוא ,קעװַא טהילפ

 א טזָאלעגכרוד ,ןענוװַאד ם'ייּב טרעּפיהעג :דליש ערעייז וצ ןוא

 -לענענ רימ רעוו .עמש-תאירק ןייק טנעיײלעג טשינ ,על'החנמ

 ,ןוז יד טנייש ןעסיורד ןיא זַא ? ןענוװַאד רימ סָאוו ?רעסַאװ

 ןעפור ,ךייַא וצ ןעקניוו ,טנעוו יד ףיוא ךיז ןעּפַארד סנעטָאש יד ןוא

 זיא טרָאד ! ןעסיורד ןיא ,עעגנוי ,סױרַא ןעסיורד ןיא :ךייַא

 וד ןוא -- רעטכער א גנורּפש ןיא !לױאוװ זיא טרָאד !טונ

 רענעי ףיוא טזיּב וד ןוא -- גנורּפש א ךָאנ .,לעקירּב םייּב טזיּב

 א םעמושז סע וואו ,לעבייט אײ טפיול סע ואוו ,?עקירּב טייז

 ,עלעמולּב ַא טלעג סע ואוו ,עלעזערג ַא טנירג סע ואוו ,לערעסַאוװ

 ןוא ...קירעשייה ַא טצנַאט סע ואוו ,עלעניופ ַא טהילפ סע ואוו

 ףרָאװ ַא ךייַא טלָאז רהיא ,ךייַא ייּב ךיז טעּב דלעפ עלעג-ענירג סָאד

 ןוא טהעטש רהיא יװ ,דרע רעגידנעקעמש רעכייוו רעד ףיוא ןוהט

 ןייַא רעדָא ,עמַאמ יד רעדָא ,עטַאט רעד ןָא-טמוק ָאד ןוא ,טהעג

 -עג ןיוש וד טסָאה, -- רעטסעווש ַא רעדָא ,רעדורּב רערעטלע

 י+ ! ןיירַא רדח ןיא ,רענייא ץָאקש ,ןײרַא רדח ןיא ?טנעווַאד
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 םבולע"םולש

 ,רסומ ס'ניּבר םעד טרעהעגסיוא ןוא רדח ןיא גָאטייּב תּבש ןעסעזעג ױזַא שטָאח זיא ,טנערעלעג טינ רעמָאט ןוא ,טנערעלעג ךיוא נָאטייּב תּבש וליפא .טנערעל

 ,פענַאנ םעד ןעכוז ןהעג ךייש טסייה עמ ןוא טלעו רעד הוא ּפָארַא ךייַא ןעמ טזָאל ,ררע רעד ףיוא לעגָאנ ַא טזָאלעגּפָארַא ןרהעגמוא ןוא פענענ יד ןעטינשעג ךיז גָאטיײרּפ לָאמַא רהיא טָאה רעמָאט ןוא ,רעגניפ יד ןופ לענענ יד סעגנייװצּפָא טימ ךייַא ןעסייר ןוא םילבחמ ייווצ קעװַא ךיז ןעלעטש ,רעסַאװלעגענ ןעסינּפָא לָאמא ןעסעגרַאפ רהיא טָאה ךעמָאט ןוא .שײלפ-עקטַאי ַא יו ,טננעה רהיא ןוא ,פעקעלפ ַא ףיוא גנוצ רעד רַאפ ףיוא ךייַא ןעמ טגנעה ,ןעגיל ַא טגָאזעג לָאמַא רהיא טָאה רעמָאט ןוא ,ןערעדנַא ץ'זיּב טלעוו קע ןייא ןופ ,שטטימ א יװ ,"עלקה-ףּכ , ךייא ןעפרַאװ ןוא ךייא ןעמענ הלבח-יכאלמ ייווצ יו ,םעדכַאנרעד ןוא ..."? ךיד ןעמ טפור ױזַא יו ,ץעגייש --- ךמש המ ,עשר, :םינּפ ץרעּביא ייז טימ ץימש א ךייא טוהט ןוא סעקשיק יד סױרַא-טמענ ,ךיֹוּב םעד ףיוא ךייֵא טנעפע ,טירט עליטש טימ וצ-טמוק המודה-ךאלמ רעד יו ,טרעהעגוצ ךיז ,"רבקה -טוּבח ,ןופ םעט םעד טלהיפעג ,/טלעוו רענעי, םימ ןעהעזעג ךיז ןעמ טָאה רסומ ס'ניבר ם'נופ .?טכַאנ ןייא טנעזיוט, ןופ עיזַאטנַאפ עכייר א ןעוועג זיא סָאד -- רסומ ס'ניּבר םעד

 .."! םנהינ ןיא ,םיצקש ,םנחיג ןיא ,ןיירַא לעסעק ןעגידוז ןיא ,רעייפ ןעניּבייא ןיא ךיילנ ןיוש רהיא טהעג טרָאד ,ךיילג םיעשר עלַא טימ ןיוש רחיא טנעז טרָאד, ! ןעלַאפרַאפ ,טעּפש ןיוש זיא טלעוו רענעי ףױא .טלעװ רע ד ףיוא ,אד רָאנ ןיא סָאד -- הקדצ ןוא הלפת ,הבושת !ַאטשינ ,ןעטרָאד תונמחר ןייק ָאטשינ -- 4 תומולח ןוא םירוחרה רַאפ 4 הבשחמ עטכעלש ַא רַאפ ? עמש-תאירק ןענעייל טינ רַאפ + החנמ א ןעזָאל -ברוד רַאֿפ .? ןענוװַאד ןיא ןערעּפיה רַאפ ,לשמל 4 תוריבע עסיורג רךַאפ ןיוש זיא יו טנייה ,ךעל'הריבע עניילק רַאפ זיא סָאד



 דירַאי ם'נוו
177 

 ףיוא ,סַאנ דימּת זיא סָאװ ,ךוטנאה ַא ןוא ,ןעטלַאה רעסַאװ ףיוג

 טימ שיט רעגנַאל 8 בוטש ןעטימ ןיא ןוא .ןעשיווװצּפָא טנעה יי

 ,לוש יד ,רדח רעד ,ךילטנעגייא ,זיא סָאד -- .קנעּב עגנאל ייווצ

 ,יּבר רעד יַאס ,עלַא .םידימלּת ענייז טימ טרעידוטש יּבר רעד ואוו

 ןעלשיּפש סָאװ ,רעדניק ס'ניציּבר רעד .ןעיירש ,םידימלת יד יאס

 רעד ייּב ךיז טערָאּפ סָאװ ,ןיציּבר יד .ןעיירש ,ןעוויוא ן'פיוא ךיז

 ,תופוע יד .ןעיירש ייז יאמ? ,רעדניק ערהיא ףיוא טיירש ,"ךיק,

 -ַּפָארַא ץַאק יד טָאה סָאד : ןעקָאװק ,קינשטיּפדָאּפ ן'רעטנוא סָאװ

 -ַאלג א ,עניהור א ,עקניליטש ַא ,עקנַאשזעל רעד ןופ ןעגנורּפשענ

 טעשָאלָאּפס ןוא קינשטיּפדַאּפ ן'רעטנוא טּפַאחעגניירַא ךיז ,עקניט

 - ! ןערעוו יז לָאז טכאדעג טינ ,תופוע יד

 רעװָאקנַארָאװ רענילָאמַא רעד ןעהעזעגסיוא טָאה ױזַא טָא

 רעד ןיא רדח רעד ןעהעזעגסיוא טָאה רענעש לעיפ טינ רדח

 יּבר רעװַאלסַאיערעּפ רעד .וװַאלסַאיערעּפ ןיא ,טדָאטש רעסיורנ

 ,םידימלּת ענייז טימ טלענקעג ,רעװָאקנַארָאװ רעד יו ךיילנ ,טָאה

 רענעסולּפ ַא טימ טאלאח ןעװָאטַאװ א ןיא רעטניוו גידנעציז

 םימ רמעה א ןיא ,תופנּכדעּברַא ןייֵא ןיא רעמוז ןוא ,עקלעמרַאי

 "נא ,ןעקנורטעג רע טָאה ּפָאלש ן'כָאנ רעטניוו ,לעּברַא עטיירּב

 ַא ןופ רעסַאװ טלַאק --- רעמוז ןוא ,"טיווצ עװעּפיל , ,ייט טָאטש

 לעּברַא עטיירּב יד ןופ םענייא ךרוד טייזעגכרוד ,לעטרעווק ןרעצליה

 הכרּב ַא הנווּכ סיורג טימ רעחירפ ףיורעד טכַאמעג ,רמעה ם'נופ

 טרעפטנעעג םחיא ןעּבָאה םידימלּת עלַא ןוא ,"ורבדּב היחנ ?ּכהש ,

 רעד טָאה ,ירּפ א םיּפע טכַארּבעג ֿלעגנוו ַא טָאה רעמָאט .ןמָא

 טרעפטנעעג ןעּבָאה םידימ?ּת יד ןוא ,"ץעה ירּפ ארוּב , טכַאמענ יּבר

 םָאה ,עקרענוא ענירג א טכארּבעג לעגנוי א טָאה רעמָאט .,ןמָא

 ירּפ ארוּבכ, רהיא ףיוא טכַאמענ ,עקרענוא יד טליישענּפָא יּבר רעד

 .ןמֶא טרעפטנעעג ןעּבָאה םידימלּת יד ןוא ,"המדאזו

 קרַאטש וצ .ןענרעל טינ יּבַא ,יאדּכ ןעוועג גנידסלא זיא'ס

 ,טנערעלעג גָאט ןעצנאג א .ןענרעל סָאד ןעסעגעגוצ ךיז טָאה

 -עג ןוא גָאטרַאפ ןענַאטשעגפױא .טנערעלעג טכאנייּב רעטניוו
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 ,ןעגיוא יד רַאפ ןעּבָאה סע ןעלָאז ,"אטרעשט, רעכילקילג רעד ןיא ןעּבעל ןעשידיא ןעגילָאמַא ן'טימ ןעריסערעטניא ךיז ןעלעוו סָאװ ,תורוד עגידנעמוק יד ידכּב ,ןעטייצ ענעי ןיא ןעחעזעג -סיוא טָאה רע יװ ,ררח םעד ןעלהָאמוצּפָא טרָא סָאד ןייז ,רימ טכאד ,טעװ ָאד .רדח ןיא ןענרעל סָאד ,ןענרעל סָאד ןעוועג זיא טייּברַא עלַא ןופ רעגרע .טנערעלעג טינ יּבַא ,טייּברַא ןייֵא יּבַא .ףוע סָאד ןעקילפּפִָא ןיציּבר רעד ןעפלעה רעדניק יד רַאפ ךובּכ ַא ןעוועג זיא סע .םינ ןעמ טסעומש טחוש םוצ ףֹוע ןייֵא טימ ןהעג
 ,טניר סָאװ ,רענרעצליה ַא רעּבוצ א ןוא ,לופ דימּת עצינעמַאּפ עסיורג ַא ןוא ,סעטעּפָאל טימ סערעשטָאק ,גנַאגניירַא ם'ייּב עמַאס ,טנערָאפ ןופ .םילּכ עכלעזַא המודכו ןעזייַאּביר א ,שטַאקרעד ַא ,םיז ַא ,סעפעג ענרעזייא סָאד -- עפַאש רעד ףיוא ךעלּפעט ןוא ךעלגירק ,טיורּב ןעטלַאה ףיוא עפַאש ַא --- טנַאװ רע'תַרְּבועמ רעמורק רעד ייּב .הסנרּפ ףיוא ךילנייוועג ,תֹופוע ןעמ טעװעדָאה! טרָאד .("ךוטַאק, סע ןעמ טפור אטיל רעד ןיא ) ?קינשטיּפדַאּפ 8 ןעוויוא ן'רעטנוא .( קנַארק ךילרהעפעג זיא'ס ביוא ) דניק ַא אמט ןוא ,( יירעקעּב טימ ךיז טמענראפ ןיציּבר יד בוא ) לעגייּב ןוא ךעלכיק לָאמא ,ןעשקָאל טָאלּב ַא לָאמַא טניל ,ךעלייל ןעסייוו א ףיוא ,טעּב ן'פיוא טרָאד ,יפעטס רעד זיִּב טעמּכ ךעלעשיק עקשטיניילק ןוא סנעּפָאקוצ סנעשיק ךס ַא טימ --- טעּב ס'ניציּבר רעד -- טעּב ַא טהעטש טנַאװ רעד יב ,רעדניס ענייז --- ןעוויוא ן'םיוא ןוא ,יּבר רעד טפָאלש עקנַאשזעל רעד הוא ."עקנאשז -על, רעד טימ ןוא ןעוויוא-ן'םיוא ן'טימ ןעוויוא רעד טמענרַאפ רדח ם'נופ לייט ןעסיורג ַא  .דמַאז םימ ןעטָאשַאּב --- בוט"םוי ןוא תּבש ףיוא ןוא  ,םהעל טימ טרימשַאּב ,"עטעװעקלַאװעג, ַא ןיא דרע יד .עלעשיקנעּפָאק ַא םימ טקעטשרַאפ רעדָא ,רעיּפַאּפ א טימ טּפעלקרַאפ רערָא זיא ילּפַאט עטצעזעגסיורַא יד ,ייווצ זיא --- ךס ַא זַא ןוא ,קערעטסנעפ ןייא .?עטיה ַא ןחֶא יו ,ךאד 8 ןחִא לָאמַא ןוא ,טייז א ףיוא ןעגיוּבעגנייַא עלעסיּב א לָאמַא ,טקעדעג יורטש טימ ,ךעלסיפ עשרענהיה ףיוא לעביטש שייוג ןיילק א
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 זיא ןעּביױוא ןופ ןוא ,?עטנעה ַא טימ רָאר ַא טַאהעג טָאה ןישַאמ יד

 יר ןעהערד ם'נופ .עקשטער טימ קאז א ּפָארַא םינּפ ן'טימ ןענעלעג

 קישטשַאי ןיא ןעטָאשעג עקנילַאװַאּפ עקשטער יד ךיז ןעּבָאה דָאר

 ן'םיוא ןעלַאפעג עקנילַאװַאּפ ייז ןענעז קישטשַאי ם'נופ ,ןיירַא

 יד טלײשענּפָא ,ןעּבירעג עקנילָאװַאּפ ייז טָאה ןייטש רעד ,ןייטש

 טָאה סָאד טֶא .ןעּפױרג --- עקשטער יד ןופ טכַאמעג ןוא ץכעלאש

 ."ענרָאשז, ַא ןעסייהעג

 "ענרָאשז, רעד ןופ קיטנַא רעצנַאג רעד זַא ,ךיז טהעטשרַאפ

 ןעטיש רהעמ ,טהערד עמ רהעמ סָאװ .ןעהערד ם'ניא ןעגעלעג זיא

 טעמּכ ,ךס ַא ןעוועג ןענעז ןעהערד ףיוא םינלעּב ןוא .,ןעּפױרנ ךיז

 ,דוד-השמ ןיּבר םעד פליה וצ ןעמוק ?ליוו רעדעי .םידימלּת עַּלַא

 -נֵא ךַאּבענ זומ ןוא ןיילַא תודמלמ ןופ ןעּבעל טשינ ןָאק סָאװ

 טקַאּב יז ,ןעּפױרג טסייר רע : תוסנרּפ עגיטייז וצ ןעמוק

 ָאטשינ רָאנ ןיוש זיא ,רהיא טניימ ,ןעקַאּב ךַאקעל ם'ייּב .ךַאקעֿכ

 ןענָאק ָאד ןוא ! ןוהט וצ סָאװ ָאד ךס ַא זיא'ס ? ןוהט וצ סָאװ

 ם'ייּב יו ,ןעקַאּב ם'ייב ױזַא טינ ,.ןעפלעהוצ רעדניק יד ךיוא

 ,ןעשטַאּפ ןעמ ףרַאדַאּב ךַאקעל-גינָאה םענערָאק ."ןעשטַאּפסױא,

 -גינַאה ַא יוװ ,ךיז טהיצ רע זיּב ,טנעה ערייּב טימ ,ןעשטַאּפ גנַאֿכ

 "רדח ַא יו ,ןעשטַאּפ ױזַא ןָאק ךָאנ רע ןוא .ןעהיצ ךיז ןָאק גייט

 ָאד ןענעז ךעלגנוי-רדח יד ןעשיווצ סרעשטַאּפ םינלעּב ?לעגנוי

 ליוו רעדעי ,ןעשטַאּפ ן'רַאפ שזַא ךיז טגָאלש עמ זַא ,לעיפ ױזַא

 .רעהירפ

 סָאד זיא סָאװ ,ןערעדנואוו טשינ ךיז ףרַאדַאּב רעזעל רעד

 "ןעשטַצּפ , ,ןעּפיורג "ןעסייר, ןעּפָאז םידימלּת --- הדבוע ןייַא רַאפ

 -עג ייז ןעּבָאה םידמלמ רעװָאקנַארָאװ יד ייּב יאמל !רעכַאקעֿכ

 לע'חרז בר ןיּבר ם'ייּב ,לשמל ?טייּברַא ערעּבערג ךס ַא ןָאהט

 ןייפ ץנַאנ רעדניק ס'קיוועוו םוחנ ןעּבָאה םידמלמ ערעדנַא ייּב ןוא

 יד ןעגָארטעגסױרַא זייװכעלרָאּפ ,תּבש ףיוא דרע יד טרימשענ

 ןעשייוג ם'נופ רעסַאװ ןעגָארט וצ טכַארּבעג זייווגיצנייא ,עצינעמָאּפ

 ןופ .ךיוא דניק ן'טימ ךיז טעשטנַאינעג לרוג יּפ-לע ןוא ,ןענורּב
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 יףרח ,, רעגילָאמַא רעד
 ןייז -- .הכרב טכַאמ יבר רעד -- .טײברַא רעד ייב ןיציבר רעד ןוא ןיבר םעד ןעפלעה םידימלת יד -- ."רדח? ןעגילַאמַא ם'נופ דליב א

 .דניז עיינ וצ טגנערב ןעגָאז רפומ

 ,ןיּבר ן'טימ םידימלת יד ןופ --- עטַאט רעד ןוא ןיּבר רעייז ןופ םידימלּת יד ,םידימלּת ענייז ןופ יּבר רעד : ןעדעירפוצ ןעוועג ןענעז עלַא ןוא -- ןמז ןעטירד ץפיוא ןוא ןמז ןערעדנַא ן'םיוא ךיוא םהיא ייּב ןעבילּברַאפ ןענעז ייז ,הּברדַא .ןעמונעגּפָא ט שינ ןאמרעדור דמלמ םענעטָאר -עג רָאנ ,ןעטקעלפרַאפ םעד ןופ רעדניק יד טָאה עמ ,ןיינ
 ! הענ ןוא --- טעקציפ -ענּפָא גנירג רעד ןופ ,ּפָאק ם'נופ עקלעמראי עכייוו ענעסילּפ יד ןעמונעגּפָארַא ,?עקנעּב ן'םיוא רוחֹּב םעד טנעלעגקעװַא ,םילּכ יד ןופ סױרַא ןַאמרעדוד יּבר רעד ןיוש זיא טלָאמעד --- ,"ןעסעט רעקעלפ , שטָאח ,ּפָאק ןעטּפָאטשרַאפ ַאזַא טָאהעג טָאה רע רעדָא ,ןענװַאד טלָאװעג טינ רעדָא ,טעשטוקעד קרַאטש ןיוש טָאה לעגנוי א ןַא ,לָאמַא ןעדייס .ךיז ןענָאלש טסייה סָאװ טינרָאג טסייוו רע .טינ ירמגל ,טינ ךיז טנָאלש סָאװ ,ןיּבר א טקישעגוצ ייז טָאה טָאג .,םידימלּת יד ןעדעירפוצ ןעוועג ןענעז ןעמעלַא ןופ רהעמ |

 ,ןעּפױרג "ןעסייר, ֹוצ ףיוא ןישַאמ ַאזַא ,"ענרַאשז, ַא ןעטלַאהעג טָאה רע --- דמלמ רעד ןַאמרעדור טאהעג טָאה הלעמ ַא ךָאנ
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 ןערעטיּב א טָאהעג לָאמ סניטציא יניּפ רעטעפ רעד רעֹּבָא טָאה

 ןפוא םושּב ןוא ט'נשקע'רַאפ ךיז טָאה םוחנ רעדורּב ןייז : תועט

 .רמלמ ןעטונ אזא ןופ רעדניק ענייז ןעמענּפָא טלָאװעג טינ

 טאהעג טָאה רענעי גונעג טינ 4 םהיא וצ ךיא ּבָאה סָאװ --

 ןעדיא ַא ןעזָאל ןעמ לָאז ,ןויזב ַאזַא טימ שפנ-תמנע לעיפ ױזַא

 ? טיורּב ןהֶָא ןמז ןעטימ ןיא דמלמ ַא

 א םימ רעדורּב םעד טרעהעגסיוא טָאה יניּפ רעטעפ רעד

 ןעגיל ךיא לָאז יאלה, :טדער רענייא יו ,עלעכיימש רעטיּב

 ךָאנרעד ..."ךרד ןעטוג א ףיוא רעדניק יד טסרהיפ ןד רָאנ ,ןענָאז

 קעװַא זיא ןוא הזוזמ יד שוק א ןעּבעגעג ,ןענַאטשעגפױא רע זיא

 ,רע'זגורּב ַא
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 .."טנוה ַא טנָאלש עמ יו ,ןעגָאלש טינ ןוא ןעקעטש ןייק ייז ףיוא ןעכערּבעצ טשינ ןוא ןעּפיל יד ןעשיװֿפָא ןעמ }
 ,ריטסַאנָאמ ןופ ןעמונעגסױרַא טייל-הרבח ייווצ יד טָאה עמ ,ןעטלָאגעגּפָא זיא'ס ,טָאג ןעקנַאד ,זיּב --- ןעקנורט -עג טשינ ,ןעסעגעג טשינ ,רעטציוושרַאפ א גָאט ןעצנַאג םעד ןעפָאלעגמורַא ,דרָאּב ענעש יד טזָאלעצ ,לעּברַא יד טעשטַאקרַאפ טָאה רעד .יניּפ רעטעפ רעד טייבראעג טָאה עלַא ןופ רחעמ זא ,ךיז טהעטשרַאפ ,..?ָאװטסלַאשטַאנ; טרעדורעגפיוא ,תובָא-תוכז טקעוועג ,טלעוו יד טגעלעגנייא טָאה עמ 4? רמש רעד ןופ רעדניק עשידיא ייווצ סױרַא ןעמ טעוװעטאר ױזַא ,יװ 4 ןעמ טוחט סָאװ ,ןעטלַאהעג חצע ןייֵַא ךיז טָאה עמ ןוא ,ןעשטנעמ ןעמונעגּפױנוצ טָאה עמ ןוא ,םיּתּב-ילעּב ע'דובכּב ט'חנעט'עג ןעּבַאה יווַא
 ,ןעּבול ןיא -- ווַאלסשיערעּפ ןופ טייוו טינ אקוד ןוא ,רעניּבַאר םעדכָאנ ןעוועג יקַאט רָאנ ,רעניּבאר ףיוא טנידנעעג רָאנ טינ ףליה ס'טָאג טימ טָאה רע ןוא ,"טָאשטש ענָאיזַאק , ףיוא ,?וש-רעניּבַאר רעד ןיא רוחּב םענייפ םעד ןעּבעגעג -ןיײרַא ,רימָאטישז ןייק טקישעגסעוַא ןעמ טָאה ןַאמרעדור ןועמש ןוא ,רהָאי עכילטע טימ רעטעּפש ט'דמש'עג יקַאט ךיז טָאה רעד --- ןיקרַאמַאט םייח ,ייז ןופ רענייא : ןעװעג ןיא ץיּפש רעד
 ? ךמלמ ןעגיזָאר ם'נופ ןעמענּפָא ,גנונעפאה 6 טָאג וצ ,רעדניק ענייד ןיוש וד טסעוװ דנוצַא ?  טכערעג ןעוועג זיא רעוו 4 ונ --
 ,,,רמש רעד וצ ןמוזמו ןכומ רע זיא ,סעלָאקש יד ןיא טנערעל דניק שידיא ַא זַא ,ןערָאװעג םיוקמ ןענעז רעטרעוו ענייז סָאװ ,סנעטירד ןוא ; ?ענרזעיוא, רעד ןיא ןהוז ַא טָאה ןוא קודקד ןעק סָאװ ,דרמלמ 8 ייּב ןענרעל טינ ןיוש ןעלעוו רעדניק ס'רעדורּב ןייז סָאװ ,סנעטייווצ ;רמש רעד ןופ רעדניס עשידיא ייווצ ןעמענוצסיורַא ןעטָאר -עג םהיא זיא'ס סָאװ ,סנעטשרע :ןעטייז ץֶלַא ןופ ןעדעירפוצ ,םוחנ רערורּב ןייז וצ טנָאזעג יניּפ רעטעפ רער טָאה ױזַא
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 -סיוא ןָאק טדָאטש ַא סָאװ ?ןעמעװו ? עוו ? סָאװ --- ךיא

 ,רָאפ ךייַא טלעטש  .עגָאח ַא זיא טגנילק עמ זַא רָאנ ?! ןעטכַארט

 יװ ,ףיולעג ַא ןערָאװעג םיצולּפ תּבש גָאט ןעּבלעז םעד זיא'ס זַא

 .ריטסַאנַאמ םוצ ןעפָאלעג זיא טרָאטש עצנַאג יד .הפרש ַא ףיוא

 א רָאנ ,השעמ ענעש ַא זיא השעמ יד, ?השעמ יר זיא סָאװ

 םוצ ,לחומ טייז ,טהעג ?סנעש ַא ןעהעז טליו רהיא :עצרוק

 רעד ןופ טייל-הרבח ייווצ יד יװ ,ןעקוקנָא רהיא טעוו ,ריטסַאנָאמ

 ץיּפש ן'פיוא ךיוה ץנַאג ןעּבױלקעגפױרַא ךיז ןעּבָאה ?ענדזעיוא ,

 טימ ,טיורּב ןעסערפ ןוא ןעלטיה ןהֶא ןעטרָאד ןעהעטש ,רעטסיולק

 .."! ןעהעז ןעלָאז עלַא ,היסהרפּב ,טרימשַאּב ריזח

 -נייַא םינ םענייק זיא'ס זַא ,סיורג יױזַא ןעוועג זיא הלהּב יד

 ןעטנוא ןופ ןעהעז וצ ךילנעמ סָאד זיא יו } ןענערפ וצ ןעלַאפעג

 זיא טיורּב סָאד סָאװ טימ ,ריטסַאנָאמ ןעכיוה ַאזַא ףיֹוא ,ףױרַא

 ... גינָאה טימ רעדָא ?רעטוּפ טימ ?ריזח טיס :טרימשַאּב

 ךיז טָאה טלעװ יד  ,םָארָאדָאח ןעגנַאגעג זיא טרָאטש עצנַאנ יד

 ןייק שטָאח זיא לעדנהוז ס'ניקרַאמַאט ףיוא ,אלימ, :טגעיוװעג

 ןײלַא זיא ,ןיקרַאמַאט רעטלַא רעד ,רעטָאפ ןייז -- טינ שודיח

 ,?סעינעשָארּפ , ןופ רעּביירש ַא ,?קינָאקַאז , ַא ריא ַא ,קַאינפירט ַא

 רעד ייּב ךָאנ יוג ַא ,ןעמ טגָאז ,ןעוועג זיא םייח לעדנהוז ןייז ןוא

 "ארי ַא דיא ַא ? ןַאמרעדור דוד-השמ רעּבָא .ךיֹוּב ןיא ןעמַאמ

 ןָאק יו !טדָאטש ןיא דמלמ רעטסעב רעד !דמלמ ַא ןוא םימש

 "4 ךַאז ַאזַא ןעזָאלרעד סע ןעמ

 טסואווענ ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא ָאד ןענעז'ס זַא ,סיוא ךיז טזָאל

 "עג סָאד יז ןעּבָאה ןענַאװ ןופ ,ןייז ױזַא טעוו'ס זַא ,רעהירפ

 רָאט עמ זַא ,לכש ן'טימ ןענַאטשרַאפ סָאד ןעּבָאה ייז ? טסואוו

 -- ךשפנ הממ , .סעדרוטס טימ לעיפוצ דניק ַא טימ ןהעג טינ

 ,"ענרזעיוא, רעד ןיא רעדניק ערעײַא ןעּבעגענקעװַא רהיא טָאה

 רהיא טפרַאד ,םייוג ןייז ןעלָאז ייז ,םיּככמ טנעז רהיא ,טסייה סָאד

 ןוא ; ןע'תופנּכיעּברַא ןעגָארט ןעלָאז ייז זַא ,ייז ןופ ןערעדָאפ טינ

 ףרַאדַאּב ,החנמ ַא טזָאלעגברוד ןעּבָאה ייז ,טכַאמעג ךיז טָאה סע זַא
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 ...עלַא טימ ךיילג ןאמ-הרבח ַא רע ןיא ןעגעווטסעד ןופ ,?ָאקשרעה, ַא זיא רע שטָאח זיא ,רענייּב יד ןעכַארּבעגכרוד ןוא ריזח טימ ןעּפיל יד טרימשעגנָא ,טגעלעגקעווַא "קָאנָאירישז , םעד ןעמ טָאה םיוק .טרהירעגנָא טשינ ךָאנ ייז טָאה םזיטימעסיטנַא ןופ טפיג רעד ןוא ,סעצעהנעדיא ןייק ןופ טסואוועג טשינ ,סאהנעשטנעמ ןופ ןייר ןעוועג -- !העוװ יוא --- טלָאמעד ךָאנ ןענעז ךעל'מיצקש עשייוג .תחַא שפנ רָאנ ,טפַאשרעדורּב ןעסָאלשעג ,רבח ןערָאװעג ןעמ זיא ךָאנרעד .ריזח טימ ןעּפיל יד ייז טרימשעגנָא ןוא ?ענדזעיוא, רעד ןופ ףיוה ןעטימ ןיא דרע רעד ףיוא ?סעטַאינעדישז, יד טגעלענקעװַא ייז ןעּבָאה ךָאנרעד .טלעוו רעדנַא ןייַא ןופ רעדניק ףיוא יו ,םישודיח ףיוא יו ,?סעטַאינ -עדישז,, ייווצ יד ףיוא טקוקעג ץֿפיחּת ןעּבָאה ךעל'מיצקש יד .ךעל -'מיצקש טרעדנוה עכילטע ןעשיווצ רעדניק עשידיא ייווצ עגיצנייא יד ,ווַאלסַאיערעּפ טדָאטש רעד ןיא הלּכשה רעד ןוֿפ ךעלעּבלעווש עטשרע יד ,ןעגָאז וצ ױזַא ,ןערעינָאיּפ יד ןעוועג ןענעז סָאר
 / .ףסָאװ רַאּפ ,דמש וצ טירט ןייא ןיא "ענרזעיוא, רעד ןופ זַא ,ט'הנעט'עג טָאה רע ,םישעמ טייּברַא -עג רע טָאה ,"ענדזעיוא, רעד ןיא ןהוז ַא טָאה סָאװ ,דמלמ אזא וצ רעדניק יד ןעּבעגעגּפָא טָאה םוחנ רעדורּב ןייז זא ,ןערָאװעג עריואוועג זיא רע זַא ,יניּפ רעטעפ רעד .טָאלג ןעפָאלעגּפָא טינ זיא ןַאמרעדור דוד-חשמ וצ רעדניק ס'קיוועוו םוחנ ןעּבעגּפָא סָאד
 ...ןעהעז רימ ןעלעוו ,ןעּבעל ן'רימ זַא : ױזַא טָא --
 | | : חשעמ יד ןעוועג זיא ױזַא ןוא .איבנ א ןייז לָאמ סגיטציא לָאז יניּפ רעטעפ רעד זַא ,ןעוועג טרעשַאּב ,םינּפַא ,ןיא סע .הוה ךּכ ןוא
 סייוו, : ןעּביולג טלָאװעגנ טינ טָאה רענייק זַא ,ךיז טהעטשרַאפ ! ךיז ןע'דמש ייּב ןעטלַאה ,ןיקרַאמַאט םייח ןוא ןַאמרעדור ןועמש ,"ענרזעיוא , רעד ןיא ךיז ןענרעל סָאװ ,ךעלגנוי עשידיא ייווצ יד ןַא ,טדָאטש ןיא גנַאלק א סױרַא זיא תּבֹׁש א ןיא לָאמנייא
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 רמלמיארמג רעד

 טלַאה ןועמש ןהוז ןייז -- .דמלמיארמג ַא --- ןַאמרעדור דור-השמ

 יםָאנַאמ ןופ סיורַא םהיא םעװעטַאר טדָאטש יד --- .דיז ןע'רמש ייב

 יריז טכָאק יניּפ רעטעפ רעד -- .ריט

 דור-חשמ ןעמָאנ ן'טימ ,קאווטיפ ַא יּבר א ןעוועג זיא סָאד

 טימ ,רעטרעקוהעגנייַא ןייַא ,רעװעלשירַאי ַא דיא ַא ,ןאמרעדור

 ך"נּת-לעּב רענעש ַא ,ןדמפ רעסיורג ַא ,ןעמערּב עצראווש עטכידעג

 ,רעמורפ ַא ךָאנ וצרעד ןוא .תולעמ עלַא טימ --- קרקדמ ַא ןוא

 ןעדיא םעד ףיוא זַא ,ךיז טכיר טהעג .םימש-ארי רע'תמא ןייֵא

 זיא םגּפ רעד !םנּפ ַא רעסָאװ ךָאנ ןוא ,םנּפ ַא ןייז ךיוא טעוװ

 רעד ןיא טנערעל ןהוז ס'רמלמ ןעגיזָאד םעד סָאװ ,רעד ןעוועג

 ןעועג טלָאמער ןענעז םדָאטש רעצנַאג רעד ןיא ."?ענרזעיוא,

 רעד ןיא טנערעלעג ןעּבָאה סָאװ ,םירוחּב ייווצ יו טינ רהעמ

 ַא ,ןַאכרעדור ןועמש ,ןהוז ס'נַאמרעדור רוד-השמ :"ענרזעיוא,

 םהיא ייּב ןעטישסיוא ןעּביױהעגנֶא הירפ ךיז טָאה עס סָאװ ,רוחּב

 ,לערנהוז ס'טאקָאװדַא םעד ,ןיקרַאמַאט ןוא ,לעדרעּב ץראווש א

 עניילק טימ ,רעּבָארג ַא ןוא רעצרוק ַא לע'רוחּב ַא ,ןיקרַאמַאט םייח

 סָאד ןעגָארטעג ,זָאנ רענעגיוּבעגסיוא ןייֵא טימ ןוא ךעלניוא

 יד טימ טלעיּפשעג ,לעצענייש ַא יװ ,ןעזיוה יד רעּביא לעדמעה

 ןיא ןעגנאגעג טשינ לָאמנייק ,?שטַאימ , ןיא ךעל'מיצקש עשייונ

 עּבָארג טרעביורעג טייהרעליטש ןוא ,רוּפּכ-םוי ץוחַא ,ןיײרַא ?הוש

 ."?ןערעייגיצ,

169 
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 | .טקַאּפעג םהיא טָאה רע ןוא ,רמלמ -ארמגו ןעטכער א ןעכז ןעמונעג טָאה רע ןוא ,..! ןענָאז ןענָאק טינ רעטרעוו ייווצ ןייק וליפא טסעװ וד ןוא ,חוצמ-רּב וד טסרעוו ,טינ טהעז עמ .יװ טשרעקָא ,טָא-טָא ? תילכּת רעד ןייז טעוװ סָאװ --- .טגערפעג רע טָאה -- ? ןייז טעװ סָאװ, ,רחעמ ךס ַא םהיא ןופ טרָאװעג ,םינּפַא ,טָאה רע ."ך"נּת-לעּב , םעד ,ןעטסלעטימ םעד ּפָאק ן'םיוא ןענָארטעג רע טָאה רעדניק עלַא ןופ רהעמ - .ּפָאק ן'טימ טלעקַאשעג גידנעצפיז ןוא טרעהראפ רעדניק יד רע טָאה תּבש עלַא .תחנ גיצניוו טאהעג שטיוװָאניּבַאר םוחנ טָאה ןעסטכענרעל עלַא .יד ןוֿפ ןֹוא סרערחעל ןוא םידמלמ עלַא יד ןֹופ
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 רָאנ !עפ ! ןעטרָאקדאיכ רעװָאקנַארַאװ יד ןיא טינ --- ,ןעטרָאק

 דירט, ןיא ןעמ טָאה טלעיּפשענ ןוא .ןעטרָאק ע'תמא ןיא יקַאט

 יד סָאװ ,לעיּפש ַא -- ?ריזָאק ישרַאטס, ןיא רעדָא ,"קיטסיכ

 ןענעז ןיילַא ןעטרָאק יד .סעמרוט יד ןיא ןעכעיּפש ןעטנַאטסערַא

 נָא ,עטעפ ,עצרַאווש --- ןעטרָאק "יקסטנַאטסערַא, ןעוועג ךיוא

 -נָא עלַא טלעיּפשראפ ןעמ טָאה ןעגעווטסעד ןופ .ענעלָאװשעג

 רֶאּפ ַא ץיגרע ןעוועג זיא'ס ואוו ןוא ,סגָאטימ עּלַא טימ סנעסייּב

 .ןעטראק יד ןיא ןײרַא ייז ןענעז סנעשארג

 ,םירוחּב ערעטלע יד ןענואוועגּפָא ןעּבָאה טכענ עצנַאג סָאד

 סָאװ ,לע'רוחּב עווַאקישט ַא ,יקצערָאק עמַאיז ,לשמל ,יוװ ,עכלעזַא

 םירבח עגנוי ענייז טרהיפעגפיורַא טָאה רע .ןעּבױא טנַאמרעד זיא

 יירד ןיא ןענַאטשַאּב זיא ּפיצנירּפ ןייז ,ןעכַאז עטוג עלַא ףיוא

 םנייפ ןיּבר םעד (2 ;ןענֿפָאפ טינ עמַאמ-עטַאט (1 :;םילכּב

 .ןעּבָאה טינ ארומ ןייק טָאג רַאפ (8 ;ןעּבָאה

 ןעּבָאה ייז זַא ,ךעל'מירוחּב עסיורג יד טַאהעג ןעּבָאה הלעמ ַא

 םציירעג ךָאנ ךיז ייז ןעּבָאה ,עניילק יד ייּב טלעג סָאד ןענואוועגּפָא

 ...טשינ סָאד ןעוהט רעלעיּפשנעטרַאק ע'תמא .קזוח טכַאמענ ןוא

 גנירג סָאד זיא ייז זַא ,ןעניימ םשינ ןעמ ףרַאד ןעגעווטסעד ןֹופ

 .תורצ גונעג ןענַאטשעגסיױא ךיוא ןענעז ןיילַא ייז .ןעמוקעגנָא

 לָאז יז ,ןיציּבר יד ןעפיוקרעטנוא טזומענ ןעמ טָאה ,סנעטשרע

 ןוא .ןעטרָאק ןיא טלעיּפש עמ וא ,ןיּבר םעד ןעלהעצרעד טינ

 ןעפורעג רָאנ ,לעווייפ ,זהוז א טַאהעג יּבר רעד טָאה ,סנעטייווצ

 טָאה .ּפיל עּבָארג ַא טָאהעג םָאה רע תמחמ ,"ּפיל , םהיא ןעמ טָאה

 -רעטנוא ןוא ןענ'הפנח ןוא ןעלביק "פי? , יד טא טפרַאדַאּב ןעמ

 ןוא ,ײרעשַאנ ַא טימ לָאמַא ,ןעסייּבנָא ןייֵא טימ לָאמַא ןערימש

 טַאהעג בעיל טָאה "8י0) יד .ךעלסינ טימ לייטנעטסרהעמ

 "עג טָאה ,ךעלסינ טקאנק "פיל , יד יו ,ןעקוקנֶא .ךעלסינ ןעקַאנק

 סָאװ רָאנ .טלעג רמערפ רַאפ ךָאנ טרפּבו ,לַאנ רעד וצ ןענָאלש

 יד וַא ,ןיּבר םעד ןעלהעצרעד טעוו "פיל , יד זַא ? ןוהט ןעמ לָאז

 ? רעסעב ןייז טעוו ,ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש רעדניק
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 | ,רמלמ רעדנַא ןייֵא וצ ןעּבעגעגקעװַא ןוא ןעמונעגּפָא ןעשינָאמ ןופ רעדניק יד רע: טָאה ,ןמז ןעטייווצ םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא ,ןעסָארדרַאֿפ ךילקערש ןע'מוחנ טָאה סָאד ,ךיוא טכַאלעגסיוא ךָאנ ךיז טָאה ןוא ..."|ץ"עלּב קערדנימש ,קודקר ,קודקד ,סָאװ ךיא סייוו , : טרעפטנע -עג רע טָאה ?1 קורקד ןייק רעדניק יד טימ טינ רהיא טנערעל סָאװ רַאפ ,שינָאמ בר, :ןעּבעגעג גערפ ַא םהיא טָאה עמ ןַא .זיא קודקד סָאװ ,ןעסיוו וצ ןַא טינ טּביוה שינָאמ זַא ,ןעזיװַאּב -סיורַא ךיז טָאה'ס סָאװ ,ןעוועג זיא ןורסח רעד .שינָאמ רמלמ ץטימ ןעדעירפוצ ןעוועג טינ זיא שטיװָאניּבַאר םוחנ סָאװ ,ןורסח רעד ןעוועג זיא סָאד טשינ רָאנ ,ןורּכז ןיא םויה דע ךָאנ םהיא טגיל סָאװ ,"לעדנייּב , ם'נופ םעט םעד ןעכוזרַאפ טזומעג ןיוש רע טָאה ָאד --- יירעצָאקש וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,רעּבָא ראפרעד .גיד -'השטשינ ןעוועג ךיוא רע זיא ןעּביירש ם'ייּב ,טדערעגּפָא ךָאד זיא ך"נּת ןֹופ .ןעסייוו יז זַא ,ךיז טכַאמעג רעדָא ;טסואוועג ארמג יד גָאטשרענָאד ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעוועג זיא רע ?ייוו ,ןעטָארעג רשפא םהיא טלָאװ סע ןוא .ןעדיימסיוא "לעדנייּב, עגיזָאד סָאד לָאז רע ,ךילגעמ טייוו יו ,טסיילפעג ךיז טָאה םולש ! ןעוועג סָאד ןיא לעדנייּב ַאזַא טא .טלעװו רענעי ןופ ןעדייז-רעטלע םעד ןעהעז -ךעד טנָאקעג רהיא טָאה ,ןיירַא ףיילש ןיא ךייַא טשטעווקעגניירא רערדָא .,עציילּפ רעד ןיא ןעטניה רעדָא ,ןיירַא טייז ןיא טגנטלרעד
 ןיא ןליפא ,טליוװ רהיא סעיּפש א רַאפ סָאװ ןיא ןעלעיּפש טנָאקעג טָאה עמ .ןדעדק ַא -- רדח רעד ןוא טָאג ןופ ךאלמ ַא ןעוועג יבר רעד זיא רעדניק יד רַאֿפ .הלעמ א ןעמעוו ראפ ןוא ןורסח ַא ןיא'ס ןעמעוו רַאפ רָאנ ,שינעכיילגסיוא ןייא ,תוררוּב א ,שינעזָאל -רַאפ ַא טאלנ רעדָא ,טג א ,הוצמ-רּב א ,ןּבה-ןוידּפ א זיא תירּב ןייק טינ זיא ,תירּב ַא זיא הנותח ןייק טינ זיא :ןוהט וצ סָאװ טאהעג רע טָאה נָאט עלַא .ןע'להק ךיז טַאהעג בעיל טָאה רע --- ןורסח רעדנַא ןייֵא טַאהעג רעּבָא רע טָאה .גינעווסיוא ףיוא "פולסמ , םעד טסואוועג ,"קדקדמ, 8 ןעוועג ןיוש זיא רענעי
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 ,רעדניק יד טגָאזעגוצ םוחנ טָאה ,ייווצ יד ןופ םענייא ! רע טנערעכ

 .ןעגניד ,םשה הצרי םא ,טעװ רע זַא

 טציא .דמלמ ַא טימ ,סע טסייה ,טנערהָאװַאּב ןיוש ייז ןענעז

 ? ןעּביירש ןענרע? רעדניק יד ןעלעוו ואוו .ןעּבייירש רעגיא-טניילב

 -"חרז בר רעװָאקנָארָאװ ם'ייּב ייז ןעּבָאה ,שידיא טגנַאלַאּבנָא סָאװ

 טימ רעּבָא ןעמ טוהט סָאװ .ןעּביירש ךיז טנערעלעגסיוא ןיוש ןעל

 ,סעקרָאװדיּפ יד ןופ דלָאנרַא ,טניירפ רעטוג ַא וליפא טָאה ?שיסור

 עמ ,הצע ןייַא ןעּבעגעג ,ןעּבױא ןערָאװעג טנַאמרעד ןיוש זיא סָאװ

 -ישטוא עקסיירוועי, רעד ןיא ךיילג ןערהיפקעווַא רעדניק יד לָאז

 םָאה .טוג ןייז טעוו'ס ןוא לעװכָאװ ןעטסָאק טעװ ,"עשטשיל

 יז ןמז לֹּכ זַא ,ןעריואוושעג טָאה ןוא ידנימ עּבאּב יד טרעהרעד

 טָאה סע ןוא -- ןעדיא ןייז ךעלקינייא ערהיא ןעלעוו ,טּבעכ

 ןעגעוו דער ַא ןערָאװעג זיא ,לארשי-עמש ןייק ןעפלָאהעג טשינ

 ס'הלנעדלעּב ַא רע זיא ,רערהעֿפ רעטונג ַא זיא לעסוּב חנ .סרערהעל

 ,רעלעטשנעפעירּב טנערעכ סָאװ ,רעּביירש רעד יציא .םעדייא ןייֵא

 רעד םהרבַא ."ןושל  ןיא ךַאװש רע ןיא ,טנַאה ענעש ַא טָאה

 .ןעכַאז עדייּב ןיא ךַאװש זיא ,רעדורּב ַא ס'יציא יקַאט ,רעביירש

 זיא סָאד .דמלמ רעד שינָאמ ןעּבילּבעג ןיא ? ןעמ טוהט סָאװ

 -רַאפ ,קודקד ןעק ,ך"נּת-לעּב ַא זיא רע ; תולעמ עלַא טימ דיא ַא

 סיוא ךיז טזָאל סע זַא ,שיסור טּביירש ןוא ארמג טאלּב א טהעטש

 זַא ןוא ,טּבירש רע סָאוו טינ טסייוו רע ,תמא !טלעוו יד

 טשינ טכַאמ --- עקיטַאמַארג יפ-לע טשינ סָאד זיא ,טּביירש רע

 .עקיטַאמַארג ןענעק ןעלאז ייז ,גנוי וצ ךָאנ ןענעז רעדניק יד .סיוא

 סָאװ יא .רעכליּב זיא סָאד -- קודקד ןענעק רעהירפ ייז ןעזָאל

 ןעלעוו רָאנ רעדניק יד ןעזָאל ? ךיז טנָאלש רמלמ רעד שינָאמ

 ? טסיזמוא יּבר ַא ןעד טנַאלש .ןעגָאלש טינ ייז ןעמ טעװ ,ןענרעל

 .שוחּב םעדכַאנרעד ןעהעזעגסױרַא סָאד ןעּבָאה רעדניק יד : היארהו

 רעדָא ןעגָאלש ,םידמלמ ערעדנַא יו ,טַאהעג טנייפ טָאה שינָאמ

 ךעטכער רעד ןופ רעגניפ ןעּבָארנ ם'ניא טאהעג טָאה רע .ןעסייפש

 ךייַא טָאה רע זַא ,לעדנייּב ןעגיזָאד ן'טימ .לערנייב א טנשטה
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 ..?ןענווַאד ןהעג לעֹוו ךיא ןוא ,םייהַא ןהעג וד טסנָאק דניצא, :םהיא וצ טגָאזעג ןוא טזָאלעגּפָא ןענַאװיא רע טָאה ,םענייא זיּב םייוג עלַא טנעלעגסיוא טָאה רע זַא ןוא .ןעגעילפ יו ױזַא ןעלַאפעג ייז ןענעז ,ןעלַאפ ןעּביױוהעגנָא םייוג יד ןעּבָאה ,םעק עשייוג רעּביא ןענַאװיא טימ ןענָאלש ישווַאד ןוא ,םיּפ יד רַאפ טנעה עדייּב טימ ןָא םהיא טמענ ןוא ,ןעפורעג םהיא ןעמ טָאה עלירעּפָאּפ ןטוויא ,םייוג עֶלַא ןופ ןעטסערג םעד סיוא-טּביולק ,ןילפתו תילט םעד ךיז ןופ ּפָארא רע טפרַאװ ,ןענוַאד ןעטימ ןיא עמַאס ןעטלאהעג טָאה רע ,עדייז ןייז בשיימ ךיז זיא ,ןעדיא ןעגָאלש יַאוװַאד ,ןוא ט'רוּכיש'עגנָא טוג ךיז ןעּבָאה ,דירַאי 8 ףיוא נָאטנוז א ןיא לָאמנייא ןעּביולקעגפיונוצ ךיז
 -..| שיט ן'םיוא טחעטש רע -- קוק ַא טוהט רע .ןעגנַאגעגמורַא ןוא ןעגנַאגעגמורַא ,ןעגנַאגעגמורַא ,רעטכַארטרַאפ ַא בוטש ן'רעּביא ןעגנַאנעגמורַא רע ןיא לָאמנייא ! תושפנ-תנּכס טימ ןעוועג ןיא --- ןעדייז ןייז ףיוא רעװַארָאדָאה ןרחא בר טלהעצרעד ױזַא --- ןעטכַארטרַאּפ ךיז טגעלמ רע זַא ,רע ! ןייז ?יצמו רמוש טָאג לָאז ,האירּב ענענַארטעצ א ןעוועג ךָאנ רע זיא ,רבנ ַא ןעוועג זיא עדייז ןייז סָאװ ץוח א

 יױזַא יו רעּבָא רַאפרעד .טדיוט ףיוא ןענע'גרח ןָאק ,רעבָארג רעד פעדנעמ ,רענעי .גנַאג ַא טימ רָאנ ,ךיוא ךיז טנָאלש רמלמ רעד שינָאמ ,ךייא טלהָאמ .ייז ןערעטיצ ,"רעּבָארג רעד לעדנעמ , ןעמָאנ םעד ייז טנַאמרעד עמ ןַא ,רעדניק ,ךיז טגָאלש רע סָאװ ,ןורסח םעד ןעּבָאה טינ לָאז רע ,רמלמ רעטסעּב רעד ןעוועג רעגָארג רעד םעדנעמ טלָאװ םידמלמ עלַא ןופ ,ןענרעל טנעקענ טשינ רע טָאה ---ף"נּתילעּב א ןעוועג רע זיא ; ך" נּת-לעּב ןייק ןעוועג טשינ רע זיא --- ןענרעל טנעקעג רע טָאה ; ןורסח ןייז טאהעג ייז ןופ רעדעי רעּבָא טָאה .רעּבָארג רעד פעדנעמ ןוא ,רמלמ רעוַאנעדיִאק רעד ןוא ,רמלמ רעד החמשיריקי ,רמלמ רעד שרעה-ריאמ ,דמלמ רעד עשוהי ּבר יו ,םידמלמ עירעס עצנַאנ א ןעגנַאגעג ןענעז םהיא ךָאנ .רעוָארָאדַאח ןרהא בר ןעוועג סָאד ןיא דמלמ ןימ טזַא םִא |
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 סרערהעל ןוא םידמלמ

 עירעס עצנַאג ַא -- .םזנמילעב ַא דמלמ ַא -- רעװַאדַאדַאח זןרהא בר

 םידימלת יד -- ."לעדנייב, ץטימ דמלמ רעד שינַאמ --- .םידמכמ ןופ

 .רדח ןיא לעטרעק ַא ןעּפַאח

 יד ,ןעננַאנעגקעװַא טינ ךָאנ ןענעז םינמזהדןיּב ןופ נעט יד

 שטיװָאניּבַאר םוחנ ןוא ,סױארָאפ ןעוועג ךָאנ ןענעז םיבוט-םימי

 יד רַאפ דמלמ ַא ןעגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא טרהיפעג ןיוש טָאה

 רעד יקַאט ,סנעטשרע .עכילטע ןעוועג ןענעז םידמלמ ,רעדניק

 .הרוּת רעד ןיא ןעש ױזַא טנעייכ סָאװ ,אזימרג רעטנַאמרעדנעּבױא

 רעליואוו ַא רהעז ,רעווָארָאדָאח ןרהא בר ןעגנַאגעג זיא םהיא ךָאנ

 ןעלהעצרעד וצ בעיכ םָאה רע .םזנמ-לעּב רענדָאמ ַא רָאנ ,רמלמ

 ירַאפ ןופ תוישעמ עדליוו-הנושמ ,םידימלּת ענייז רַאפ תוישעמ

 רבג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןעדייז ןייז ןופ השעמ א ,לשמל ,ןעטייצ

 עדייז רעד זיא לָאמנייא .םענייק רַאפ טָאהעג ארומ טינ טָאה ןוא

 -סױרַא ןענעז ,דלַאװ ַא ייּברַאפ טכַאנייּב רעטניוו ןערהאפעג רענייז

 ןעפיול יַאװַאד ןוא --- ףלעוו עגירעגנוה ףלעווצ דלַאװ ןופ ןעפָאלעג

 יד טמענ ,ּפָארַא טינ ךיז טּפַאח עדייז ןייז זַא .ןעטילש ן'בָאנ

 ייז טרהעק ןוא ןײרַא ליומ ןיא טנַאה יד ןיירַא ייז טקעטש ,ףלעוו

 ! טייז רעקניל רעד ףיוא ףלעווצ עלַא רעביא

 לָאמנייא טָאה רע ױזַא יו ,ןערייז ןייז ןופ השעמ ַא ךָאנ ןוא

 ןעּבָאה םייוג ,קילגמוא ןייֵא ןופ טדָאטש עצנאג יד טעװעטַארענּפָא

108 
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 רעּבָא .ָאי סָאד -- געװ םעד רעּביא-טהעג חלג ַא זַא ,טוג טינ
 ןוא טרָאטש עסיורג ַא יקַאט זיא ווַאלסַאיערעּפ --- ? ןעּבָאה ארומ
 ןיא ,ָאקנָארָאװ ןיא ,טרָאד --- ? ןעדער וצ ַאד זיא סָאװ -- ענעש ַא
 ױזַא .םינמזח"ןיּב ןעמוקעג זיא'ס זַא ,רעכיליירפ ןעוועג רעּבָא
 טלָאװעג ןעּבָאה ןוא רעדניק רעװָאקנַארָאװ יד טכַארטענ ךיז ןעּבָאה
 -ערעּפ ןיא ָאד םינמוהדיּב ןופ געט יד טָא זַא ,ןעגעווטסעד ןופ
 ,ןעהיצ ןוא ןעהיצ ךאנ ךיז ןעלָאז ווַאלסַאי
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 -ערעּפ יִד ןעזיווַאּב ןעּבָאה ךעלגנוי רעװָאקנָארָאװ יד .טסנעיד

 ,קעטרעטש ןיילק ַא ןופ ןענעז ייז שטָאח זַא ,ךעלגנוי רעוַאלסַאי

 -ערעּפ יד סָאװ ,עכלעזַא ןעכַאז ךס ַא ייז ןעסייוו ןעגעווטסעד ןופ

 זַא ,םינ ןעסייוו ייז ,לשמל טינ ייז ןעסייוו ךעלגנוי רעווַאלסַאי

 ַא רַאפ סָאװ טמענ ,םַארג ַא ןעצעזוצ ןעמ ןָאק ןעמָאנ ןעדעי וצ

 ,לעטָאּפַאק לעטָאמ --- "לעטָאמ , :רעגייטשַא .טליוו רהיא ןעמָאנ

 לעּבייל --- "לעּבייל, ,לעטָאנּכ ץרא ,לעטָאס ףסוי ,לעטָארד ןעמורד

 -נַאיע .לעּביינּב ץרא ,?עּבייס ףסוי ,לעּביירד ןעמורד ,לעּביײּפַאק

 ץרא ,לעקגַאס ףסוי ,לעקנַארד ןעמורד ,לעקנַאּפַאק לעקנַאו -- "לעק

 רהיא ןעמָאנ א רַאפ סָאװ ףיוא ,ןעכילטיא ױזַא ןוא ,לעקנַאנּכ

 .טליוו

 ,ןושל"קרשּת ןופ רעדניק עשיטדָאטש יד טינ ןעסייוו טנייה

 -טטוד ָאט, :לעיּפשייּב םוצ .טרחעקרַאפ ןעדער ןופ ,טסייה סָאד

 ןַא/ ."שטַאּפ ַא וד טסּפַאח טָא, :סָאד טסייה -- ?ּפאטש ַא חַאּפ

 טָאה ןעגיוא עטכַאמעגוצ טימ ."גייפ ַא ריד ַאנ, -- ?ףייג א ריר

 ןיא'ס .רדסּכ העש ַא ןושל םעד ףיוא ןעדערקעוװַא טנָאקעג םולש

 רהיא ןעמעוו ןופ ןעדערקעװַא ױזַא ןָאק עמ --- תושפנ היחמ ַא ךָאד

 רעװ ,ןעסייוו טינ לָאז רענעי ןוא ,ןעגיוא יד ןיא םענעי ,טליוו

 ,ךעלגנוי רַאפ סָאד ןענעז סָאװ טנייה .טרעיילשעג םהיא טָאה'ס

 ךיילג ,ןהעגייּברַאפ חלג ַא ךרוד-ןעזָאל ייז זַא ,רעווַאלסַאיערעּפ יד

 ,ןיינ ?וליפא טרָאװ ןייק םהיא ןענָאז ןוא ,ןעשטנעמ ןעכיילג א יו

 ןעלעוו ייז .םינָארַאנ עכלעזַא טינ ןענעז ךעלגנוי רעווָאקנָארָאװ יד

 ייז לעיפיוו ,ךעלננוי עלַא .ױזַא טאלג חלג ןייק ןעזָאלכרוד טינ

 ןעטניה ןופ חלג םעד ןעלעטשסיוא ךיז ייז ןעלעוו ,ןייז טינ ןעלָאז

 חור ַא ,ּפָאצ-חל20, :ןוגינ ַא טימ ?לוק ַא ףיוא ןעגניז ןעלעוו ןוא

 ךיד ,ןעגָאװ ַא ריס ! טדיוט ַא ריד ,טיורּב ַא רימ  פָאק ןייד ןיא

 רעװַאלסַאיערעּפ יד 71 ןעטישַאּב ךיד ,ןעטילש ַא רימ ! ןעּבָארנַאּב

 חלנ ַא רַאפ ןעמ רָאט ,ווַאלסַאיערעּפ ןיא ,ָאד זַא ,ןענָאז ךעלגנוי

 .קסּפ ןע'סואימ ַא ןעּפַאח ןָאק עמ םורָאװ ,ןעגניז טינ סעכלעזא

 ןיא'ס !חלג א רַאפ ןעּבָאה ארומ רָאנ !סעיינ ַא ךָאנ ךייַא טאנ
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 ? הרות רעד ןיא טנעייל רע יו ,רמלמ םעד אזימרג ךָאנ סָאד וד טסכַאמ ױזַא יו ,רָאנ נאז  ,םולש ,רעהַא רָאנ םֹוק -- | -  | - / .טײּברַא ס'מולש ןייז הרַאד סָאד זַא ,ןעפָארטעג טָאה עטַאט רעד .ןעּבעגעג םענ א ייז וצ ךיז טָאה עמ ןוא - ,םייחַא ןעמוקעג ןענעז רעדניק
 " ,,םייחה תא םויה ךינפל יִּתתנ האר; ; עמיטש-לעגרָאג ענדַאמ -הנושמ א ףיוא ןעּביוהעגנָא ןוא ּפָארַא ןוא ףױרַא ןעטפול רעד ןיא ןָאנ רעד טימ ןעּבענעג רהיפ א ,זלַאה םעד ןעגיוצעגסיוא ,ןהייצ יד טלעטשעגסיױרַא ,אזימרג יו ,םינּפ סָאד טמירקראפ ,סופ ןייא ףיוא טלעקַאשעצ ךיז טָאה ןוא טליופעג טשינ ךיז טָאה םולש ןוא | .יױזַא יו טא ? ךָאנ םהיא ךַאמ ךיא יױזַא יו ---

' 
 : רעדניק עלא וצ ןעמורעגנָא ךיז רע סָאה ,ןעגיוא יד טשיוועגסיוא ןוא טסוהענסיוא ןוא טכַאלעגסױוא ךיז טָאה רע ןַא ןוא .ךיז וצ ןעמוק טנַאקעג טינרָאג טָאה רע .גָאט םענעי טכַאלעג טָאה רע יו ,ןעכַאל יױזַא ןעטַאט םעד ןעהעזעג טשינ פָאמנייק ךָאנ טָאה םולש
 ! םינמזח-ןיב סיוא .ןיירַא רדח ןיא ןהעג ןעּביֹוהנָא ט'רחיא ןוא ,ןיּבר א ךייא וצ וצ ךיא םענ תוּכוס ךָאנ ךלַאּב ,םשה הצרי םא .(עליישטעּפ רעד ןיא םינּפ עגידנעכאל סָאד ןעטלאהאּב טָאה ןוא ךיז ןעטלַאהנייַא טנַאקעג טשינ עטַאט רעד טָאה ָאד ) חרֹוּת רעד ןיא טנעייל רע יו ,דמלמ םעד אזימרג ןעכַאמכָאנ ,סָאוו טסייוו חור רעד ןעניז ןיא טגיל סע ,סַאּפעטסוּפ םורא טהעג עמ ?טכַאמ םינמזהיןיּב סָאװ ,רחיא טהעז --
 ! ןייז וצ רעהעג סע יוװ ,רעטנוא-ּבעל ַא ןעּבעג וקַאט ךָארד ןעמ ףרַאדַאּב ,םינמוהדיּב סיוא ַאי זַא ךלַאּביוװ
 רעד ןיא ּפֶא ייז טיג עמ רעדייא ,ןעטורקער יד יו טעילוהעג ,טפאש'רבח ןעסַאלשעג ןעדעי טימ ,ןעּביולקעגרעּביא טשינ ,לעגנוי א ינדילז א ץינרע ואוו טימ טנַאקַאּב ךיז ,ןפוא ןעטסטיירּב עמַאס ץפיוא טייחיירפ רעייז ןעצונסיוא ןעמונעג ןעּבָאה הרבח ןוא
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 ,ענּבירס לעטָאמ יו ,ךעלננוי עכלעזַא טימ ןע'רבח ךיז בעיל רעסעּב

 ,לעדעיפ ן'פיוא טלעיּפש סָאװ ,ךעל'האּפ עגנַאל טימ לע'רוחּב א

 ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,ןערּב ַא לעגנוי ַא -- ס'ידָאד ילא רעדָא

 -תיּב ןייא ןיא רע טנעװַאד ייז טימ .עכלעזַא ךָאנ ןוא ,ןעכַאל

 םענייאניא ןעמ טכַאמ ,ןיירַא רוזחמ ןייא ןיא ןעמ טקוק ,שרדמה

 טקוק רע יװ ,שמש םעד ?אפר רעביא-טמירק עמ : ?סעקוטש ,

 עװַאװ "1 ןהֹּכ םוא ןיודליג ןהעצכַא :טנניז ןוא ?לעניוא ן'טימ

 רע יװ ,רעװַאנַאק ינעּב .זָאנ רעד טימ טפייפ רע יו ,ןיקצערָאק

 .סעצײלּפ יד טימ טכַאמ רע יוװ ,רודגיבכקחצי .עקעּבַאט טסע

 טימ טעקיכַאק ןוא לעדרעּב סָאד ךיז טעג רע יו ,יקסנעליוו םולש

 זיא'ס .ןעכַאמוצכָאנ ןעמעוו ,םשה ךורּב ,ָאד זיא'ס .זָאנ רעד

 םהיא .הרוּת רעד ןיא טנעייל רע ױזַא יו ,דמלמ רעד אזימרג גונענ

 ,רדסּכ םיתּבש ייווצ טרעידוטשענ סע'שטיוװָאניּבַאר םוחנ םולש טָאה

 "רעד ,סופ ןייא ףיוא ךיז טלעקָאשעצ דמלמ רעד אזימרנ ױזַא יו

 יד סױרַא-טלעטש ,םינּפ עטלעּפוטשענ סָאד רע טמירקרַאפ ךָאנ

 רעד טימ רהיפ ַא טוהט ,זלַאה ןעגנַאל םעד סיוא-טהיצ ,ןהייצ עלעג

 -טזָאל ןוא ּפָארַא ןוא ףיורַא ןעטפול רעד ןיא זָאנ רעניכעציּפש

 יּתתנ האר, :עמיטשי-לעגרָאג ענדַאמ-הנושמ ַא טיט סיױרַא

 תאו בוטה תאו םייהחה תא םויה ך י נ 5 5

 ! רעטכעלעג רַאפ ןעּברַאטש ןָאק עמ "...ערה תא ו תומ ה

 יו ,ץאזימרג ןעכַאמכָאנ ןע'מולש טרעהעג ןעּבָאה סָאװ ,יד עּכַא

 ! רענייּב יד טימ אזימרג זיא'ס זַא ,ןערָאװשעג ןעּבָאה ,טנעייל רע

 טכַאמ רע זַא ,ןערָאװעג עריואוועג זיא רע זַא ,ןײלַא אזימרג רָאנ

 -עג טינ ךיז טָאה רע .ןעדעירפוצ טינ ןעוועג רע זיא ,ךָאנ םהיא

 טָאה ןוא םייהַא ןעשטיװָאניּבַאר םוחנ וצ קעװַא זיא ןוא טליופ

 טרעהעג טָאה ,אזימרג ,רע זַא ,השעמ עצנאג יד טלהעצרעד םהיא

 ,ךָאנ םהיא טכַאמ סָאװ ,לעגנוי ַא ָאד זיא ןע'מוחנ בר ייּב זַא ,ןענָאז

 ַא טכַאמעגנָא טָאה סָאד .הרוּת רעד ןיא טנעייל רע ױזַא יװ

 טעװ רע זַא ,טגָאזענוצ םהיא טָאה םוחנ .רעדימרַאה לעקיטש

 יה .םיהַא ןעמוק רעדניק יד רָאנ ןעזָאֿפ ,?עקווַארּפס , ַא ןעכַאמ
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 ןהֶא ךעלרעגייז טימ ּבוטש ןיא סרעגייז ןע'רודניב-קחצי םעד ייּב ָאד ןיא טנייה ,קינַאג ןעסייוו ַא םימ בוטש ענענייא ןייא רודניב -קחצי עטַאט ןייז טָאה ,סנעטשרע .טכערעג זיא ןוא -- ןעדע ר וצ ןיילא ךיז טימ ןָא סינ םהיא טהעטש עס סָאוו ,גנוי ַא ןלדג ַא ןוא ,עלעקטָאּפַאק עוָאנַאּפלַא ןייֵא טימ ,סנעגָאװצענסױא ןייַא ,סלעג א לע'רוחּב ַא ,ס'רודגיב-קחצי ל?'השמ ןָאנעּבױא םעד ןעמענרַאפ ךעלגנוי עשיּתּבה-לעּב ע'בושח יד ןופ
 יד ןוא ףלעווצ רעגייז טמוק סע זַא .ךועיש ַא ןהֶא ןוא להָאצ ַא
 זיא ןיילַא ,ןערעוו טּביױטרַאפ ןעמ ןָאק ,ןענָאלש ןָא-ןעּביױה סרעגייז
 ןערעטיצ שרדמה-תיּב ןופ ךעלגנוי עלַא .ןלזג א ןופ ןעניוא טָאה ןוא טלעוו רעצנַאג רעד טימ ךיז טדָאל סָאװ ,דיא ַא רודגיב-קחצי רעד
 ,קוק ןייז רַאפ

 ,סע ןענעק רעדניק עשידיא עלַא טינ סָאװ ,ןעכַאז ךס ַא ךָאנ ןוא זייֵא ן'פיוא ךיז ןעשטילג ,ךיז ןעדָאּב ,ןעמיווש רעדניק טדָאטש עצנַאג יד טנערהעלעגסיוא טָאה עמַאיז רעד טא ,"ענצנעּפ , ייז טפור עמ סָאװ ,ןָאנ רעד ףיוא ןעלירּב ענדַאמ טגָארט ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא טַאקָאוװדַא ןייַא ,דרָאּב רענערָאשעג -רעטנוא ןייֵא טימ "חולג, ַא ןיא עטַאט ןייז םורָאװ ,ןתוחמ ַא םהיא טימ זיא רעדעי טשינ ןוא ןּתוחמ ַא רע זיא ןעדעי טימ טשינ ,רעטַאװעלוטָאס ַא לעסיּב ַא ,םיצקש עסיורג ראג יד ןופ לעגנוי ַא -- יקצערָאק עמַאיז טחענ ןעל'השמ ךָאנ רעטייווצ רעד
 טָאה רע .ןע'רבח טינ ךיז םולש יו עלַא יד טימ .ץעק ןעשטומ ,טניה טימ ןוהט וצ ןעּבָאה סָאװ ,םיסיזמ רעדניק --- ךעלרעװַאנַאק יד ןעהעג ייז ךָאנ ?ןעכָאװרעד ןיא ךעלעוויטש עטלעסּכעװעג -סיוא עכלעזַא טגנָאמרַאפ רעוװ םורָאװ ,ןעדער וצ היכז ַא ןעּבָאה טפראדאב ןעמ טָאה יד םימ ,ךעלעוויטש עטלעסּכעװעגסױא םימ ךעל'מינּב עטצוּפעגּפָא -- סיקסּפיל יד ןוא סטרעּפרעמ יד ,ּפַארַא ןייֵא יו ,רעצרַאװש א -- ןיקשוטָאלָאז ?עמחרבַא ,סעקסיפ עּבָארג טימ לעגנוי א ס'דמלמ ַא -- ןָאמרעדור לעטייח ,רענירעטיצ ַא ןוא רעכיילב ַא ,לעדנהוז ס'יקצידנעּב ילָארשי טהעג ןעמַאיז ךָאנ
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 יז ןעּבַאה הױבח .טרָאטש יד ןעקוקנָא ןעמ ףרַאדַאּב 5 םדוק

 ןוא ן'הנח עמהומ רעד ייּב יו ץוחַא .ןעהעזעג טינרָאג טעמּכ ךָאנ

 ןיא ,שרדמ-תיּב ןעסיורג ןיא יװ ץוחַא ןוא ןיניּפ רעטעפ םיייּב

 ילַאצ ואוו טרָאד ,להוש רעטלַאק רעד ןיא ןוא שרדמ-תיּב ןעטלַא

 ץיגרע ןיא טעמּכ רעדניק רעװָאקנָארָאװ יד ןענעז ,טנעװַאד ןזח רעד

 ןַאהרַאפ .רעטרע גונעג ןוא ןעסַאג גונעג ןַאהרַאפ ךָאנ ,ןעוועג טשינ

 ,( עכלעזַא ןעכייט ) "אלייּבורט, יר ןַאהרַאפ ןוא ,?עציטלַא , יד

 ,?םעקרָאװדיּפ , יד ןענעז ואוו ןוא .קירּב עגנַאל יד ןַאהראפ ןוא

 ַא זיא סָאד --- "סעקרָאװדיּפ, יד ?קירּב טייז רענעי ףיוא סָאװ

 -ערעּפ וצ ןעגעווטסעד ןופ טרעהעג סָאװ ,טדָאטש ןימ רערעדנוזאב

 .טרָאד ןופ טמַאטש "סעקרָאװדיּפ יד ןופ דלָאנרַא,  .ווַאלסַאי

 "רַאפ לעסיּב ַא ןעשטיווָאניּבַאר םוחנ וצ ןיירַא טפָא טמוק דלָאנרַא

 ךורּב ןופ ןוא ידווּכ ם'נופ ןוא ם"במר ם'נופ ןעדער ,ןעננערּב

 עסיורג עכלעזַא ךָאנ ןופ ןוא ןָאסלעדנעמ השמ ןופ ןוא ַאזָאניּפש

 ץוח ,ןעקנעדעגנָא ךיז טנָאקעג טינ טָאה םולש עכלעוו ,ןעשטנעמ

 יב טעוועדנופעגנייַא ךיז טָאה רעד ---- רעּפערד ןעמָאנ ן'טימ םענייא

 --- .טנערעלעג קרַאטש זיא דלָאנרַא , ...רעּפ"ערד ; ןורּכז ןיא םהיא

 םלֹוע ןייַא םהיא ןופ טלַאה סָאװ ,םוחנ עטַאט רעד םהיא ףיוא טגנָאז

 ןייז טנַאקעג רע טגָאװ ,דיא ןייק ןייז טינ לאז ךלָאנרַא --- .ואולמו

 סָאװ רַאפ ןוא ? רָארוקָארּפ ַא סיּפע סָאװ רַאפ ,"רָארוקָארּפ ַא

 טנַאקעג טשינ םולש ךָאנ טָאה סָאד --- ? ןייז ןענָאק טינ דיא א לָאז

 * ךַאז ןייא רָאנ טסואוועג רע טָאה םזיטימעסיטנַא ןופ .ןחעטשרַאפ

 ןעּבָאה ָאקנָארָאװ ןיא ,ןערהַאפרע םענענייא ןייז ךרד .טניה

 "קעװַא טהיא ןעּבָאה סָאװ ,טניה םהיא ףיוא טציירעגנָא ףעל'מיצקש

 .גָאט ןעגיטנייה וצ זיּב ןמיס ַא טזָאלעגרעּביא ,ןעסיּבעצ ןוא טגעלעג

 ןופ דלעה רעד טָאה ?סעקרָאװדיּפ יד ןופ דלָאנרַא םעד טָא

 -רעטעּפש ןייז ןיא ןעקנַאדרַאפ וצ ךס ַא עיּפַארגָאיּב רעגיזָאד רעד

 ךָאנ םהיא טימ רעּבירעד ךיז ןעלעוו רימ ןוא ,ןערעידוטש ןעניד

 םייצ .בוט-םוי ברע ןוא םינמזהדיּב זיא ?ייוורעד ,ןענעגעגַאּב

 .ךעלגנוי טָאלג ןוא םירבח עיינ טימ טפַאשטנַאקַאּב ןעסילש וצ
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 םינמוח:ןיּב

 | ןעזייוװאב סעקינ'הרבחזעסייוו רעװַאקנַארָאװ יד --- .ארוקלעב ַא רמלמ רעד אזימרנ -- .םירבח עייג -- .סעקרָאװדיּפ יד ןופ דלַאנרַא
 .ןענעק יז סאו

 ! ווַאלסשיערעּפ ןיא ,טדָאטש רעסיורג רעד ןיא ,טרָא יינ א ףיוא --- ןעמונעג םענייאניא גנידסלא סָאד ןוא !  הרוּת"תחמש ! תוּכוס { םיארונ םימי : ךיוא םיבומ-םוי יד ךָאנ ןעהעג וצרעד ןוא ? בוט -םוי רערעסערג ַא ןייז ןָאק סָאװ -- רדח ןיא ןהעג טשינ ןעמ טעוו ,ירשּת ףוס זיּב לולא יצח ןופ ,רנאניישכרוד םישדח ןעּבלַאהרעדנַא ! םינמזהדיּב -- לָאמ ַא םימ ןוא .טנערעלעג ןֹוא טנערעלעג ,טנערעלעג -- טנערעלעג ןוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיּב ןעסעז -עג ,טעװערָאהעג רהָאי עצנַאג סָאד ךַאּבענ טָאה רעד -- ֿלעגנוי -ךדח עשיריא .סָאד טנערעלעג יװ ,טפיטשעג רהעמ ןייז ןָאק סע --- רהֶאי ן'כרוד םירבח יד םימ ךיז טפיטשעגנָא גונעג ןוא ךיז ןעפָאלעגנָא גונעג ,טעילוהעגנָא ןוא טצנַאטעגנָא גונעג ,טנערעל עמ ואוו ,ןעטרָאד טלעיּפשעגנא גונעג ךיז טָאה ,םייהַא עיצַאקַאװ ףיוא ,עיזַאנמיג ןופ רעדָא ,פוש רעד ןופ טמוס סָאװ ,דניק סָאד .פעגנוי ןעשידיא םעד טגָאז "םינמזח-ןיּב , טרָאוװ סָאד סָאװ ,סָאד טשינ רעּבָא ןעגָאז ייז .ףירגַאּב ןעּבלעז ם'נופ רעטרעוו ץלַא ןענעז סָאד--סעלוקיגַאק ,ןעירעפ ,ןֶאשייקַאוו ,עיצאקאֹוו ? ןרעטשראפ סָאד טעוו רעוו -- םינמזה-ןיג
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 ריגנה ברהּב קחצי ר"רהומ םסרופמה רוחּבה ה"ה דיננה ?דיגנ ימ

 ."ווַאלסַאיערעּפ ק"קּב שטיװָאניּבַאר סחניּפ ר"רחומ םסרופמה

 * יוזַא ןעמוקסיוא סָאד טעוו שידיא ףיוא טצעזרעביא

 סָאד טרעהעג ןעמעוװ וצ .טרעהעג לע'רודיס עניזָאד סָאד ,

 ? ןעמעוו וצ טרָאפ ,סע טרעהעג טרעהעג סע ןעמעוו וצ ? לע'רודיס

 סע רעװו ?טפיוקעג סָאד טָאה רעו .טפיוקעג טָאה סָאװ ,םעד וצ

 ? טפיוקעג סָאד טָאה רעוו םרָאפ .טפיוקעג סָאד טָאה טפיוקעג טָאה

 רעװ ?טלעג ןעּבענעג טָאה רעװ .טלעג ןעּבענעג טָאה סע רעוו

 רעװ ? ןעּבענעג טָאה רעוו םרָאפ .ןעּבעגעג טָאה ןעּבעגעג טָאה סע

 .דיננ ַא זיא ריגנ ַא זיא'ס רעוו ? דיגנ ַא זיא רעוו .דיגנ ַא זיא'ס

 קחצי רוחּב רעטמהירַאּב רעד זיא דיגנ ַא ?רדיננ א זיא רעוו טרָאפ

 רעד ןיא שטיווָאניּבַאר סחניפ דיגנ ןעטמהירַאּב ם'נומ ןהוז רעד

 .?וװַאלסַאיערעּפ טדָאטש

 טָאה סָאד רָארופ ַא רַאפ סָאװ ,ןעּבײרשַאּב וצ רעווש זיא סע

 סָאד --- רקיע רעד ןוא !בתֹּכה דצמ ןהו ןושלה דצמ ןה ,טכַאמעג

 רעד זַא ,טסיילפענ טוג ןיוש ךיז טָאה "הּבר אבתּכ , רעד ! בתּכ

 -עגנָא טָאה רע .,ןערעוו םמעשרַאפ טינ הלילח לָאז רענייז עטַאט

 טָאה רע .רעּביּב א יו ,טציוושעג טָאה רע .תוחוּכ עכַא טגנערטש

 -לערעּפ עטסנעלק עמאס ןוא עטסנעש עמַאס סָאד ןעּביולקעגסיוא

 ןעהעזרעד לָאז עמ ,ויטקַאּפש ַא וצרעד ןוהטנָא ףרַאד עמ סָאװ ,בתּכ

 ןופ חֹּכ ןעצנַאג םעד וצרעד טדנעוועגנָא טָאה רע .ךעל'תויתוא יד

 ןייז ןופ השוריּב טרהיפעגסיורַא טָאה רע סָאװ ,עיפַארגילַאק

 םענעי ןיא ןעפַאשַאּב טָאה רעכלעוו ,לע'חרז ּבר ןיּבר רעװָאקנָארָאװ

 סָאװ ,ןעפַארגילאק ןופ רוד ןעצנַאג ַא ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,עלעטדעטש

 ךיז ןענעכייצ סָאװ ןוא טלעוו רעד רעּביא ןעכָארקעצ ךיז ןעּבָאה

 ,הזה םויה רע ןעּבײרש-ןעש רעייז םימ עלַא טעמּכ סיוא
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 ,לע'רודיס ןיימ ףיוא ָאד טא ןעּביירשנָא רע ןָאל ?סָאװ רהיא טסייװ ! טַאש --
 ם'יניּפ רעטעפ םעד ןעלַאפעג זיא האצמה רעניזָאד רעד ףיוא

 גיכעציּפש ַא טימ לע'רוחּב עװַאקישט ַא ,לעציא ,ןהוז רערעגנוי
 ,פעזענ גנַאל ַא טימ ןוא לעּפעק

 ."ך"נת -לעּב , ןייז וצ ןעליופַאּב עטַאט רעד טָאה -- ! ביירש םענ --

 ? ןעּביירש ךיא לָאז סָאװ --
 ,טסליוו וד סָאװ ּביירש ---
 דניזעגזיוה ס'יניּפ רעטעפ םעד !השעמ א ןָא ךיז וחט שטָאה ,ןעּביירש וצ סָאװ טָאהעג טשינ ,ןעּבעגעג טכַארט א לעסיּב ַא ,"הּבר אבתּכ , רעד רעדָא ,ך"נּת-לעּב רעד טָאה ,ןעּפ יד ןעקנוטעגנייַא

 ןָאק "הּבר אבתּכ , רעד זַא ,טכַארטעגרעּביא אמּתסמ ןיוש טָאה
 םהיא ןיא ָאד רָאנ .טינ טהעז עמ ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןעּביירש
 ךפס ןעשידיא ןעדעי ףיוא טעמּכ סָאװ ,סָאד ןורּכז ן'פיוא ןעמוקעג
 טעשטאקראפ טָאה םולש ןוא ,ןעּבירשעג ןהעטש ןערהָאי ענעי טגעלפ
 ךָאנ ןעקנוטעגנייַא ,טנַאה רעד םימ הערד א ןעבענעג ,לעּברַא םעד
 | ; ױזַא יו םִא ןעּבירשעגנָא ןעוועג זיא םורַא טונימ עכילטע ןיא ןוא ןעּפ יד לָאמ ַא

 :יװ טונ ױזַא ןעסייה סָאד טעוװ שידיא ףיוא ,"רתומ אמלעּב ןמיס םושמ אלא ,רפסה לע בֹוּתכל םימכח ורסָאש י"ּפעא,
 נעמ ןמיס א בעילוצ רָאנ ,טינ ןעמ רָאט ןע ביירש רפ ס ַא ףיוא ן|ל?ליפ א שס ַא ח

 - | .ןעמ
 : טפירשפיוא עטנַאקַאּב עניזָאד יד טמוק סע רעכלעוו ךָאנ ,המדקה ןימ א ןעוועג זיא סָאד
 טרָאפ .,ךייש ךיישש ימפ ? ךייש ימל .ךייש רודסח הז,

 ימ טרָאפ .הנק הנקש ימ ? הנק יס .הנקש ימל +ךייש ימל
 טראפ .,דיגנ דיגנ אֹוהש ימ ? ךיגנ יס .,דיגנ אוהש ימ 3 ןתנ ימ טראפ .ןתנ ןתנש ימ ? תועמ ןתנ ימ .תועמ ןתנש ימ ? הנק
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 יד םקורעגנָא גיד'תועינצ -- רעטכעט יד .סעהינק יד זיּב עגנַאֿל

 יד ןיא ךיילג ןעדמערפ ןייק טינ ןעקוק ,םינּפ ן'רעּביא סעליישטעפ

 ,טיור ןעמ טרעוו ,ןעדמערפ ַא טהעזרעד עמ זַא רָאנ ,ןיירַא ןעגיוא

 ַא ,עמעט עמהומ ירד .טירערק ףיוא טכַאל עמ ןוא ,קיווצ ַא יו

 רהיא טייז רעד ייּב ןוא ,ןעמערּב עסייוו טימ עמורפ ַא ענידיא

 וצ םינרָאג ,עמעט עמהומ יד רעסַאװ סנעּפָארט ייווצ --- עמאמ

 עמַאמ יד ןעוו ,רעטכַאט ַא'ס רעוו ,עמַאמ ׁש'ס רעוו ,ןענעקרעד

 .ןיינןייג :ּפָאק ץטימ ןעלסיירט טינ לָאז

 םשינ ןיוש םוחנ עטַאט רעד טָאה ,ןיניּפ רעטעפ ם'ייּב ,ָאד

 בוטש רעגיזָאד רעד ןיא ."ך"נּת-כעּב , ןייז טימ ךיז טמהירַאּב

 ןענרעל ך"נת ? ך"נּת טנערע? רעוו .ך"נּת ם'נופ טשינ ןעמ טלַאה

 ןופ ןעטלַאהנייַא טנטקעג טשינ ךיז רע םָאה רַאפרעד ..םיסרוקיּפַא

 רע טָאה ,רעדניק ענייז .בתּכ ס'רעדניק ענייז טימ ךיז ןעמהירַאּב

 .טלעוו יד סיוא ךיז טזָאֿל סע זַא ,ןעּביירש ,טגָאזעג

 ן'פיוא ןעּבענעג זייוו ַא רע םָאה -- רעניילק רעד טָא -- = |

 ! הֹּבו אכתּכ ַא ,לעטנעה ַא טָאה -- ך"נּת-לעּב

 רעד טָאה -- !ןעּפ ןוא טניט א רעהַא רָאנ טזייוו ,ּונַא ---

 לעּברַא יד טעשטַאקרַאפ טָאה ןוא ןעּבעגעג ףַאש א יניּפ רעטעפ

 ןיַא ןוהט סיּפע ףרַאדַאּב {ןיילַא רע יו ךיילג ,טנעה עדייּב ןופ

 ןעלעוו ,ןערעוו ןעּפַאשַאּב רימ לָאז ןעּפ ןוא טניט ַא --- .טייּברַא

 רעּבָא ."הּבר אבתּכ, םעד טָא ,ןעביירש ןערעהרַאפ םהיא רימ

 ! רלַאּב ןֹוא !ךינ

 ַא ןופ ליופאּב ַא ןעוועג זיא ?יופַאּב ס'יניּפ רעטעפ םעד

 ,ךעלדיימ יד טימ ךעלננוי יד ,רעדניק עלַא ןוא ,לַארענעג ןעננערטש

 טניט א ךָאנ ךעלעקניוו עֶלַא ןיא ןעּבענעג ףרָאװ ַא ךיז ןעּבָאה

 .ןעּפ ןוא

 -עיוו טעװעדנַאמָאקעגסױא טָאה --- ! רעיּפַאּפ לעקיטש ַא --

 ןייק ץיגרע ןיא ןעוועג טשינ רעּבֶא זיא'ס .לַארענעג רעד רעד

 .רעיּפַאּפ לעקיטש גירעביא
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 .שטנעמ רעדנַא ןייֵא ראג ןערָאװעג ,טכיילגעגסיוא יו סיּפע ךיז רע טָאה ןיילַא ןוא ,טביילגעגסיוא ךיז ןעּבָאה ,ןרעטש ן'םיוא סָאװ ,ןעשטיינק יד .טניישעג םהיא טָאה סנייז םינּפ סָאד .רעגנעל יוװ רעטיירּב ןערָאװעג שממ ,גונעּת ןעּביולקעג ,ןעלָאװקעג טָאה עטַאט רעד .שרוש ןעבלעז ם'נופ רעטרעוו עגירעּביא עלַא ךיז ןעניפעג עס ואוו ,טגָאזעג ןפיפא רָאנ ,קוסּפ רעסָאװ ןיא ,לעטיּפַאק
 | "? קוסּפ רעד ןוא רעד טָא ץיגרע טהעטש ןאוו ,ך"נּת-לעּב רעניילס וד ,רָאנ ןָאז , : רעהיוא ןייַא ראפ טּפַאה -עג םהיא טָאה רעד ,ןעצרַאה ןיא טָאג טאהעג רָאנ טָאה סע רעװ ,עסיורג יד ךיוא ."ך" נּת-לעּב רעוַאקנַארָאװ רעד, יו ,ןעפורעג טינ שרעדנא ,םיסבנוק ךעלגנוי ןעשיווצ ,שררמ-תיּב ןיא ךָאנרעד ןיוש םהיא טָאה עמ --- החּפשמ רעד ןיא רָאנ טינ טייצ עגנַאל א ףיוא ןעּבילּבראפ םהיא זיא "ך" נּת-לעּב , ןעטָאנ רעד ןוא ,טעװעדנַאמָאקעג םראות-תפי יד רעטכעט ס'הנח עמהומ רעד ןעּבָאה --- ! ןעטקעפ -נָאק ,ןעטסעּפנַאק ןוא ,סינ ךָאנ ןוא רַאּב ַא ךָאנ ןוא לעּפע ןייַא ךָאנ ך"נּת-לעּב םעד ןעּבעג ןעמ ןָאל ,ױזַא אי זיא'ס זַא --
 ..? עברָאט ַא ןופ ןעטקעפנָאק ןוא קַאז ַא ןופ ךעלסינ ,סָאפ ַא ןופ ןעּפעלש ןעמ לָאז לעּפע זַא ,ןעהעזעג רהיא טָאה ואוו םורָאוװ .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא רָאנ ,וַאלסַאיערעּפ ןיא רָאנ טינ אטינ זיא ,ס'הנח עמהומ רעד יו ,בוטש ערעכייר ןייק ןוא ערענעש ןייק זא ,ןעזיווענסיוא םהיא ךיז טָאה סע ,רבח ןערָאװעג ךיג זיא רע עכלעוו טימ ,םיצקש-ךעלגנוי ייווצ ,ןעכָאמ טימ יניּפ ,רעדניק ס'הנח עמהומ רעד טימ ּבוטש ס'הנח עמהומ רעד ןערָאוװעג ןעלעפעג קרַאטש זיא ך"נּת-לעּב םעד
 ןע'תופנּכזעּברַא טיפ ,ררע רעד וצ זיִּב ךעלעקטָאּפַאק עגנַאל ןיא ןהיז יד .רעדניס ענייז ױזַא ,יניּפ רעטעפ רעד יו יױזַא .םורפ ןעטרָאד ןענעז עֶלַא .פוטש עמורפ ַא ?הנה עטהומ רעד ֹוצ סע טמוק יו רָאנ .תלדבה ענעסּכַאװ עגנַאל א ,לעּפמעל-הּכונח ןרעּבליז ַא ,ם"ש ץנַאג ,םירפס ךס ַא םימ ,הּכוס ַא טימ ,עשידיא ַא ּבוטש ַא ,בוטש ס'יניּפ רעטעפ םעדר ןעהעזעגסיוא טָאה שרעדנַא ץנאג



 דנרַאי ם'נופ
1841 

 -נײרַא ןענעז נרָאװניײלק רָאנ יו .ןעמייהנעש ענעטלעז-ענעטלעז

 : רעדליּפעג ַא ןוא יירשעג ַא ,לעמוט ַא ןערָאװעג זיא ױזַא ,ןעמוקעג

 ? ך"נּת-לעּב רעד ,רע זיא סָאד טא ? יז ןענעז סָאד טָא --

 טמעש רע יװ ,רָאנ טהעז !טינ ךיז םעש ,רעהַא רָאנ םוק ,ונַא

 ! ַאח - ַאח - ַאח ,לעסיּב א סע ךיז

 ןופ ןעטלַאהנייַא טנָאקעג טשינ ,םינּפַא ,ךיז טָאה עטַאט רעד

 -לעּב רעטוג א זיא רע ןַא ,ןהוז ןייז טימ םהירַאּב ַא ךיז ןעּבעג וצ

 ן'טימ טרָא ן'פיוא דלַאּב יקַאט ָאד טניורקעג םהיא ןעמ טָאה ,ך"נּת

 ."ך"נּת-לעּב; :ןעמָאנ

 ןייַא םהיא ּבעג ןוא ייט לעזעלנ א ך"נּת-לעּב םעד ןָא-סיג ---

 ערעזנוא ,ך"נּת-לעּב רעד ,ןעכוזרַאפ רע זָאל ,רַאּב א טימ לעּפע

 .ןעטסּבױא רעוװַאלסַאיערעּפ

 וצרעהַא ןעפורניירַא ןעמ ןָאֿכ ? סָאװ רהיא טסייוו ,טַאש ---

 .ןערעהרַאפ םהיא ייז ןעלעוו ,ןעלמהרבַא טימ ןילא

 .ןעלמהרבַא טימ ןילא ןעפורעגניירַא טָאה עמ ןוא

 ענייפ טימ םירוחּב עשּביה ןיוש ןענעז לעמהרבא ןוא ילא

 ןופ החּפשמ ס'הנח עמהומ רעד וצ ןַא ךיז ןערהעק ןוא ךעלדרעּב

 ,רעטָאפ רעייז .ףיוה ַא ןעגעק ףיוה ַא ןעציז .רצ ס'נַאמ רהיא

 וימי לֹּכ ךיז טדָאל ,דיגנ רענעמוקענּפָא ןייֵא זיא ,לעקנעי-קחצי

 ַא ,רעהיוא ןעקניל ןיא לעגנירעהיוא ןייֵא טגָארט ,"ַאנזַאק, טימ

 טימ טינ טרער ,םענייק ףיוא טינ טקוק ,דרָאּב עניכעלייק ענעש

 רענייא יװ ,ענימ ַאזַא טימ רע טלעביײמש גידנעטש ןוא ,םענייק

 טנעז רהיא זַא ,ןעסעומש וצ ךייַא טימ ךיא ּבָאה סָאװ, :טדער

 "? תומהּב עלַא

 ,סעינָאמערעצ ןהֶא ,ךיילנ ןעּבָאה םירוחּב ענעמוקעגניירַא יד

 םהיא ,ןעמַאזקע םוצ לע'רוחּב רעווַאקנָארָאװ סָאד ןעּבעגעג םענ ַא

 .ןערעדנַא ן'זיּב קע ןייא ןופ גינעווסיוא ףיוא ך"נת ןיא טרעהראפ

 טָאה לע'רוחּב רעוװָאקנָארָאװ סָאד זַא ,ןייז הדומ ףרַאד עמ ןוא

 םינ טָאה רע .גידנעצנעלג רָאנ-רָאג ןעטלאהעגסיוא ןעמַאזקע םעד

 ַא רעסָאװ ןיא ,טהעטש סע ואוו טרָאװ סכילטיא ןעפָארטעג רָאנ
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 -ַאּב ךיז ,חחּפשמ רעד וצ ןעטַאט ן'טימ גידנעהעג ,"ןעדָאהעשעּפ ענרעצליה יד רעּביא סיפ ערעייז טשטילנעג ךיז ןעּבָאה ךעלדער הוא
 רעד ןעוועג זיא ָאד לייוו רָאנ ןוא ,םולש ןעבענּפָא ןוא ןענעק
 ןעלעטשּפָא ךיז טנַאקעג טשינ ץרא-ךרד רַאפ ייז ןעּבָאה ,עטַאט
 סָאװ ,תואלפנו םישודיח יד ןערעדנואווַאּב ןוא טירט ןעדעי ףיוא
 ףיוא זיא ,זיא רעגייטש רעד יו .ןעהעזרעד ןעּבָאה ןעגיוא ערעייז
 -בָאנ ךיז ןעּבָאה רעדניק יד ןוא ,עטַאט רעד ןעגנַאגעג רעהירפדוצ
 ,ןעטניה ןופ ,םהיא ךָאנ טּפעלשעג

 ךרוד טנַאּפשעגכרוד ןוא ףיוה ןעסיורג ַא ןיא ןעטָארטעגניירא
 ,סעגָאלדָאּפ עטלעססעוועג טימ ּבוטש רעשי'צירּפ רעכייר ַא ןיא ןעמוקענניירַא ןעמ זיא ,רָאדירָאק ןעגיטכיל םענרעזעלג ןעסיורג ַא
 ַא ,"ץאלאפ , רע'תמא ןייֵא -- טנעװ יד ףיוא סעסעה ענעשעמ ,יפעטס רעד היוא סערּבַאילעדנַאק ענרעזעלג ,סעפַאש עטצינשעג ,ןעלגעיּפש ילעטס רעד זיּב עכיוה ,ןעלהוטש ןוא סעּפַאנַאק עכייוו
 ! "הכולמ-הריד,

 ךיז טָאה ּפָאק רעד שזַא ,קרַאטש ױזַא טלעמוטעג ןוא ,םענייא -ןיא עַלַא ןעּבָאה טדערעג ןוא ,ניכליה ןעמ טָאה טכַאלעג ןוא ,ןעשינעמענוצ ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןעּבעגעג ,ךיז ןעגעירק ןייא ןיא ןעטלַאהעג ןעּבָאה ךיז ןעשיווצ עלַא ןוא ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןָאהטעג ךיז טָאה רעכילטיא .עיכרַאנַא עניילק ַא .םענייק טשינ ,ןיּבר רעייז טשינ ,עמַאמ רעייז טרעהעג טשינ ןעּבָאה רעדניק יד .(הנמלַא ןייֵא זיא הנח עמהומ יד ) ןעטַאט ַא ןהֶא בוטש ַא .בוטש ענדָאמ ַא -- ּבוטש ס'הנח עמחומ רעד ןעוועג זיא סָאד
 ,טהערדעג ךייא

 . רעטכעט יד ךָאנ ןעהעז וצ זיא סָאד ,רַאות-תפי ַא לָאמַא ,סיוא טזייוו ,ןעוועג זיא חנח עמהומ יד ,ןעקָאז ענעדייז טימ ןוא לעּפעצ יורג ַא טימ ,ןעצנירּפ עגילָאמַא יד ןופ ץנירּפ א טלהָאמעגסיוא טהעטש עס ןעכלעוו ףיוא ,עלעקשוּפ ןעדלָאג ַא ןופ עקעּבַאט ןעקעמש סָאװ ,יד ןופ ,עמַאד"דנַארג ַא ןייז ןענַאטשעגנָא רהיא טלָאװ סע .עגיטראסיורג ַא ,עכיוה ַא ענידיא ַא -- ןיילַא הנח עמהומ יד
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 טימ חנח עמחומ יד -- .החּפשמ רעד טימ דיז ןענעקַאב טהעג עמ

 ואוו ,דלעה םעד ןערעהרַאפ לעמהרבַא ןוא ילא -- .רעדניק ערהיא

 םהיא ןעמ טרעהרַאפ יניּפ רעטעפ ם'ייב -- .ףך"נת ןיא טלַאה רע

 .ןעביירש ןיא

 טסיוװ ןעזיוועגסיוא טכאניײב טָאה טדָאטש יד לעיפיוו ףיוא

 ןוא םניישעג הירפ רעד ןיא יז טָאה לעיפ ױזַא ףיוא ,רעטסניפ ןוא

 ןופ ןעגיוא יד ןיא טייקגילעזטייכ ןוא ןח ןענופעג ןוא טעשטשילבעג

 סָאװ ,רעדניק עגידלעטדעטשניילק יד ,ךעלגנוי רעווָאקנָארָאװ יד

 ייז .רעדנוזַאּב לעקערּבכ סכילטיא ןופ תולעּפתה טּפאהעג ןעּבָאה

 ןעסַאג זַא ,ןעהעזעג טשינ ןעּבעֿפ רעייז ףיוא לָאמנייק ךָאנ ןעּבָאה

 ןעטייז ערייּב ןופ ןעּבָאה ןוא גנַאֿל ןוא טיירּב ױזַא ןייז ןעלאז

 ןעלָאז רעּביטש זַא ; ( ןערַאוטַארט ) "ןעדָאחעשעּפ , ענרעצליה

 ןעסיורד ןופ ןייז ןעלָאז רעטסנעפ זַא ;ךעלּב טימ טקעדעג ןייז

 ןעטיילק זַא ;ןעדָאֿל עטיור ןוא עיולּב ,ענירג עטּברַאפעג טימ

 .ןעריט ענרעזייַא ןעּבָאה ןוא .פעגיצ ןופ עטרעיומעג ןייז ןעלָאז

 םישרדמייּתּב יד ,לידבהל ,ןוא סרעטסיולק יד ,קרַאמ רעד טנייה

 ױזַא זיא ץלַא ןוא עֶלַא -- ןעשטנעמ יד וליפא ןוא ,ןעלהוש יד טימ

 ! ךיליירפ-גיד'בוט-םוי יױזַא ןוא ןייר ױזַא ןוא ןעש ױזַא ןוא סיורנ

 "רעד טָאה רע זַא ,ןעוועג םזנמ טינ טָאה ס'עלעמיש עלעניּפ ,ןיינ

 יוװ יוזַא .,טדָאטש רעסיורג רעגיזָאד רעד ןופ "םירידנואוו, טלהעצ
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 טסייה סָאװ ,ןייטש םעד רעֶדָא ,"הּפשי, טסייה סָאװ ,ןייטש
 .." !ַאח"- אח- אח --- עלדיוװַאּפ רהיא טי פעדָאה עמהומ ןייד ןופ, "3 ֹוד טסכַאל סָאװ ,עלעניּפ , ,רעטכעלעג רַאפ ךיז טעשטַאק ןוא סענעשעק יד ןיא טנעה יד טלַאה -- ? רעהַא ןעמונעג ךיז רע ד טָאה ןענַאװ ןופ --- ס'עלעמיש עלעניּפ ןוא .ןעדנואוושרַאפ ייז םיס טרעוו ןוא רענייטש עדייּב סיוא -טּפַאה ,בנג-עלעגרעג רעטנוא-טגנירּפש ,ױזַא ָאד טכַארט רע יו ױזַא ןוא ?"דּכדּכ, טסייה סָאװ ,ןייטש רעד רעדָא ,"הּפשי טסייה סָאװ ,ןייטש רעד -- רעסעּב זיא ןייטש רעכלעוו ,ןעסעגרַאפ טָאה רע ,טינ טסייוו רע .טייהנעגעלרַאפ ןיא זיא םולש ,., דּברּכ ,

 ,ןיילַא שטנעמ ןייא --- ךיק ןיא ןוא ּבוטש ןיא טייּברַא רעד ןופ עטמַארעראטרַאפ ַא ,עטערָאּפרַאפ ַא ,עווַאוושז ַא ,עקשטיניילק ַא ,רתסא-היח עמַאמ יד ךיז טנָאלק --- !ייז ףיוא ףָאלש רעסיז ַא -- ןעפָאלש ייז ןוא ! סעמערַאװ ןעכַאק ףרַאד עמ !שרקה םעד ןעגָארטסױרַא ףרַאד עמ ! ןעקעוורעד וצ טיג -רָאג ייז זיא'ס ,רָאנ העז ! לעצעלּפ הרבח ,ףיוא-טהעטש --
 ךָאנ לעטעלב ַא טשימ ןוא טנַאה ןיא החנמ-ןּברק ַא טלַאה ,ידנימ עּבַאב יד רעטנוא רהיא טפלעה --- } ןענווַאד ,ונד ַא - יא ---

 ,ןייז קיספמ טינ רָאט ,הנווּכ םימ טנָאז ןוא ?עטעלּב ַא
 .בוט-םוי ךָאנ ,םשה הצרי םא ,ןהעג ןעּבױה -נָא ןיוש רהיא טעװ ררח ןיא ןוא ,םכולע-םולש ןעמעלַא ןעּבעגּפָא החּפשמ רעד וצ ןהעגכרוד ךיז רהיא טעוו ןענווַאד ן כָאנ ---
 .חחּפשמ רעד טימ ןענעקַאּב ךיז ,טדָאטש יד ןעקוקנָא ,סױרַא ןעסיורד ןיא ןעפיול ,רעכינ סָאװ סױרַא בוטש ןופ ןעפיול ךיז טליוו סע ןוא .יףענעלק ןוא רעטלע .ןערָאװעג רענעלק ךָאג זיא רע זַא ,סיוא ךיז טכַאד סיּפע .ץראה קיטש ַא סיוא-טסייר סע זַא ,ףעיט ױזַא טצפיז ןוא סָאריּפַאּפ ןעקרַאטש ַא טימ ךיז רע טהיצרַאפ ,רעטגרָאזרַאפ א ,רעטרעקיוהעגנייא ןייֵא ןוא ,ןעסיורד ןיא םערָאװ ךָאנ זיא'ס שטָאה ,ןענָאלשעגרעטנוא ץעק ףיוא ,פעטַאלאח ענדָאמ ַא סיּפע ןיא ןָאהטעג -נָא טהעג רע .עלַא ןופ רעכייוו עטַאט רעד וצ-טגעל ױזַא
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 --- ,ןײרַא ךיק ןיא לאז ןופ רדח-סגנַאגכרוד ןימ ַא -- לעּבעמ םוש ַא

 טנָאקעג טשינ גנַאל עיפַארגָאיּב רעגיזָאד רעד ןופ דלעה רעד טָאה

 ײלרעלַא טלעּבמָאּבעג ךיז ןעּבָאה ּפָאק ןייז ןיא .ןערעוו ןעפָאלשנַא

 רַאפ :תוישק ןוא תוישק ,תוישק טימ ןעקנַאדעג ןוא תובשחמ

 ָאד ןענעז סָאװ רַאפ 4? גיטעמוא ןוא רעטסניפ ױזַא ָאד זיא סָאװ

 יז סָאװ ,ןעמַאמ רעד טימ סָאד זיא סָאװ ? טגרָאזרַאפ ױזַא עלַא

 ,ןעטַאט ן'טימ סאד זיא סָאװ ? תונּכס טימ גרַאק ױזַא ןערָאװעג זיא

 ױזַא ןוא עטַאװעלוטוס ,ןעגיוּבעגנייַא ױזַא ןערָאװעג זיא רע סָאװ

 ףיוא גידנעקוק ץרַאה טָאד טמהעלק סע זַא ,טרעטלערַאפ קראטש

 גנידסלַא סָאד ןיא עשז ןיש טינ ?םינּפ טשטיינקעג-לענ ןייז

 יד זַא ,ָאקנַארָאװ ןיא טגָאזעג טָאה עמ סָאװ ,םעד בעילוצ רָאנ

 םִא זיא עשז ןוש טינ ?ןעגָאלשעג זיא הסנרּפ

 ? וצרעד ןעמ טוהט סָאװ ?"לזמ הנשמ --- םוקמ הנשמ,, רעד טָאד

 שטָאח ךיז טימ טגנערּב רע ןעו !ךַא .רצוא רעד -- זיא וצרעד

 ןיא ןעטלַאהַאּב טגיל סָאװ ,רצוא םענעי ןופ קח םעניילק ַא

 ...1 ָאקנָארָאװ

 רבח ןייז ןעניז ן'פיוא םהיא טמוק ,רצוא ם'ניא ךיז טנַאמרעד

 ענעש ןענעוו תוישעמ עכילרעדנואוו ענייז טימ םותי רעד קילאומש

 סָאװ ,ןעטנַאילירּב ןוא ןעטנעמיד ,רעּבליז ןוא ךלָאג ןופ תורצוא

 סָאװ ,רצוא םענעי ןעגעוו ןוא ,ןוּתחּתה ןדעדןג ןיא ךיז ןעניפעג

 ןופ ךָאנ שרדמ"תיּב רעװָאקנַארָאװ טייז רענעי ףיוא ךיז טניפעג

 דלָאנ ,תורצוא םהיא ךיז ןע'מולח סע ןוא ..ןעטייצ ס'יקצינלעמח

 קילאומש רבח ןייז ןוא .ןעטנַאילירּב ןוא ןעטנעמיד ,רעּבליז ןוא

 ןענירווע'נח ןייז טימ קילאומש רעּבעיל רעד ,םולח וצ םהיא טמוק

 .רָאה עטרימשעגנָא ןעטעפ טימ ,עגידנעצנַאלג ענייז טימ ,םינּפ

 גירעזייה-ךייוו ןייז טרעה רע זַא ,סיוא םהיא ךיז טלהָאמ סע ןוא

 ןוא ,רעטלַא ןייֵא יו ,ךילטניירפ-סיז םהיא וצ טדער רע יו ,לוק

 ינָא'מולש ,טינ גרָאז :רעטרעוװ עטוג טימ םהיא טסיירט רע יו

 ענעי ןופ ןייטש ַא -- הנּתמ ַא רימ ןופ וד טסָאה טָא ,רערעייט

 םעד -- טסליװ וד ןעכלעוו סיוא ריד ּביולק ; רענייטש ייווצ
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 ,לָאמנייק ןעפיוקסיוא רהעמ ןיוש טנָאקעג טשינ ןוא ריגנ רעוַאלסַאיערעּפ
 .רעסַאװ א יו ,גינעווסיוא ףיוא היעשי ךעלטיּפַאק עצנַאנ ןענָאז ןָאק ,הּפ-לעּב ךָאלק ןיא רעד ,םולש ,רעטסלעטימ רעד ,טסעומש רעוו ןוא ,טייוו ןעטלַאה רעדניק יר ,ןעדעירפוצ סיוא-טהעז עטַאט רעד .ך"נּת ןיא ןעמ טלַאה ואוו ,ןערינעמַאזקע וצ הףיוא טשינ טרעה ןוא טייז רעד ייּב טציז עטַאט רעד ןוא ..! גהנמ רעשי'נצבק ַא .,ןעוועג טשינ לָאמנייק יז ייּב זיא סָאד -- קלח ןייז ןעדעי סיוא-טלייט ןוא רעסעמ ַא טימ סָאד טדיינש ןיילַא עמַאמ יִר ! ןעקַאּבעגטלַא ןיא טיורב סָאד ןוא ,טיורּב טימ ןעסע ןעמ ףרַאד סָאד ןוא ,סילָאטַאפ טימ עשַאק עטמערַאװעגוצ =; ערעשטעוו ענעביוהעג ַאזַא טשינ סיּפע ךיק ןופ ןעגָארט וצ טכַארּבעג טָאה רּתסא-היח עמַאמ יד יו ,םעד ךָאנ ידנימ עּבַאּב יד טגָאז --- ! ךייא טשַאו טהעג --

 ..|נהנמ רע'סואימ ַא רָאנ זיא סָאד ,ָאקנָארָאװ ןיא ןעטרָאד ויז ייַּב ןעוועג טשינ ךיוא זיא סָאד .עפַאש ןיא סָאד טסילשראפ ןוא שיט ןופ טיורּב ענעּבילבעגרעּביא סָאד וצ-טמענ ןוא עמַאמ יד טנַאז -- !ןעּפָאלש ןהעג ייז ןעזָאל ,ןיוש גונעג ,ונ ---
 .ןעפָאלש ןהעג ןוא עמש-תאירק ןענעייל ןעסייהעג ייז טָאה עמ זפ ,ןעדעירפוצ ןעוועג ןענעז ןוא ענעסימשעג -םִא יו טלהיפעג ךיז ייז ןעּבָאה רעבירעד -- םעד ןופ טרַאװעג ,םינּפַא ,ייז ןעּבָאה לעיפ"וצ ,טלָאװעג ןוא טניימעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןח םענעי ןעניוא יד ןיא ייז ייּב ןענופעג טשינ טָאה ,ט'מולח'עג פעיפ ױזַא רהיא ןענעוו ןעּבָאה הרבה סָאוו ,םייה עיינ יד רָאנ --- גיד'שינצּבק עמַאנפיוא יד ןוא ךילטניירפ גירעּביא טשינ סיּפע ןעוועג זיא שינעגעגַאּב סָאד סָאװ ,רַאפרעד רשפא רעדָא ,ךעלקיטש -קיטש ףיוא ןעכָארּבעצ ןעוועג זיא עמ ןוא רערעווש ַא ,רעגנַאל ַא ןעוועג זיא געוו רעד ףייו יצ :ןענָאז וצ רעווש זיא סע
 ןהֶא רדח ןערעטסניפ ןעסיורג ַא ןיא ,םעניַײאניא רעדניס עלַא ,ררע רעד ףיוא טעּבעגסױא ,קעז ענעיורטש ףיוא ךָאנרעד גידנעגיל
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 ןָאק סָאװ "? רהיא טכַאמ'ס , :ןעּבעגעג גערפ ַא ייז ןעמ טָאה

 ןעװעג זיא עטשרע יד ..."טשינרָאג  ?ףיורעד ןערעפטנע ןעמ

 ןענָאק רעדניק יד זַא ,טנַאמרעד ךיז טָאה סָאװ ,ידנימ עּבַאּב יד

 !גירעגנוה ןימ ַא ךָאנ "? גירעגנוה טנעז רהיא) .ןעסע ןעלעוו

 "עג בירעמ-החנמ, !ןעסע ןימ א ךָאנ "? ןעסע סיּפע ט'רהיא

 1 ןענוַאד ןימ ַא ךָאנ 4 טנעוװַאד

 םיּפע ןעכַאמ ךיק ןיא ןעּבעגעג ףרָאװ א ךיז טָאה עמַאמ יד

 ןאוו ,רעדניק יד טרעהרַאפ לייוװרעד טָאה עטַאט רעד ןוא ,ןעסע

 טהערד סָאװ רָאנ !טייוו ןעטלַאה ייז ,א .ןענרעכ ןיא ןעטלַאה ייז

 ,םייחה עיינ יד ןעטכַארטַאּב רָאג ךיז טליוו סע זַא ,חמ ַא ייז ןעמ

 ?בוטש עיינ יד

 ךיז ןעקוק ןוא ןעטייז עלַא ףיוא ּפָאק םעד ןעגיוּב ייז ןוא

 ַא ךיז רַאפ ןעהעזרעד ייז .טלעוו רעד ןיא ןענעז ייז ואוו ,םורַא

 ."םירדח ךס ַא טימ ּבוטש עטשוועשיראנ ַא ,ענמוס ַא רָאנ ,עסיורג

 רַאפ םירדח ןענעז סָאד ,ךעלטערּב עניד טימ טמיוצעגרעּביא ,ךעל

 .לַאז א זיא ּבוטש ןעטימ ןיא .רענייא טינ --- םיחרוא ןוא ,םיחרוא

 :לעּבעמ רעוװָאקנָארָאװ עצנַאג סָאד טנעקרעד הרבח ןעּבָאה לאז ןיא

 עטרינַאפ עטלַא יד ,סעּפַאל יירד ףיוא שיט ןעטיור ןעניכעלייק םעד

 ןעגיבעלייק םעד ,סעזעג ןעטעּפירטעגסױא ן'טימ עּפַאנַאק עטיור

 ןופ טנעה עטצינשעגסיוא ייווצ יד טימ לענעיּפש ןעטיור ןעטרינַאפ

 ןופ ,עפַאש ענרעזעלנ יד ןוא ,ןע'נכוד םוצ םינהּכ ייּב יו ,ןעּביוא

 עניּברַאפלעיפ ענײחסּפ יד רָאנ טקוקעגסױרַא ןעּבָאה סע ןענַאװ

 םענרעּבליז ןעטלַא ן'טימ לעּפמעל-הּכונח ענרעּבליז סָאד ,רעלעט

 ַא ףיוא לעּפע ןייַא יו ןערָאװעג טכַאמענ זיא סָאװ ,רעכעּב-סדה

 -ענ-ענרעּבליז ענירעּביא עלַא יד .ךעלטעלּב טימ גייווצ רעסיורג

 ןוא לעפעל ןוא סרעסעמ ,ןעלּפָאנ ,ךעלרעכעּב ,רעכעּב ,תוסוּכ עטליג

 זיא ואו .רהעמ ןיוש ןעוועג טשינ זיא --- רעּבליז עצנַאג סָאד

 ,םורַא םייצ ַא ןיא ,רעטעּפש-טעה טשרע ? ןעמוקעגניהא סָאד

 "ניא סע ןעּבָאה עמַאמ-עטַאט זַא ,ןערָאװעג עריואוועג ייז ןענעז

 8 ייּב טצעזרַאפ גנורעיצ ןוא ?ערעּפ ס'עמַאמ רעד טיס סםענייא
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 ןוא .ןעלעטשרָאפ טנָאקעג טינ ךיז ייז ןעּבָאה ןויזּב ןערעסערנ ןייק
 ערעסעּב ןופ ט'מולח'עג גידנעטש טָאה סָאװ ,םולש רעמיורט רעֶד
 -רעד טָאה ,רצוא ןייז טימ ןעגָארטעגמורַא ךיז טָאה סָאװ ,ןעטייצ
 שינעגרָאּברַאפ רעד ןיא טנייוועג ,טרעיורטעג ליטש רעד ןיא ךָאנ
 רע  .ָאקנָארָאװ םעניילק ןעּבעיל םוצ קירוצ טקנעּבעֶג קרַאטש ןוא
 ; טנָאזעג טאהעג עסיורג יד ןעּבָאה סָאװ רַאפ ,ןענַאטשרַאפ טינ טָאה
 הנשמ -- םוקמ הנשמ, רענעש ַא ?לומ הנשמ -- םוקמ הנשמ
 | ...| ןעדער וצ סָאװ ָאטשינ -- "?זמ

 יוזַא --- ! ןעמוסעג ןיוש ןענעז רימ ,םירזממ ,סױרַאיטכירק --
 טימ טָאה רע יוװ םעדכָאנ הרושּב יד טגָאזעגנָא לעוולעוו-ריאמ טָאה
 -ןייַא ם'נופ קינַאג ם'ייּב טלעטשעגּפֶא ךיז ?ןרררּפט, ןעגנַאל ַא
 | ,זיוה-רהָאּפ

 ןעמונעג הרבח ןעּבָאה ,עגירעגנוה ןוא עטעמָאלעצ ,ענעכָארּבעצ
 ,רענייּב יד ךיז ןעכיילגסיוא ןוא דיוּב ןופ ןעכירקסיורַא זייווניצנייא
 ןעּביױוהעגנָא ךיז ןעּבָאה סע ןוא ריט-ּבוטש יד טנעפעעג ךיז טָאה ךיג
 -נא רעד ךָאנ ענייא ,ןערוגיפ קינַאג ןערעטסניפ ן'פיוא ןעזייװַאּב
 טכאנ רעד ןופ שינרעטסניפ רעד ןיא ייֵז טָאה עמ סָאװ ,רערעד
 ןעוועג זיא רוניפ עמשרע יד ,לוק ץ'כָאנ .רָאנ ןענעקרעד טנַאקעג
 טָאה יז .ידנימ עּבַאּב יד ןעוועג זיא סָאד .עטיירּב ַא ןוא עכיוה ַא
 -ענ !ִא, :ןעּבענעג גָאז ַא ןוא ּפָאק ןעטלַא םעד ןעגיוצעגסיוא
 רוניפ עטייווצ יד .?ןעמוקעג ןיוש ןענעז ייז ,טָאנ וד טזיּב טּביױל
 עמאמ יד ןעוועג זיא סָאד .עווַאװשז א ,עקשטיניילק א ןעוועג זיא
 :ןעטירד ַא ןעצימע ןעּבעגעג גערפ ַא יװ טָאה יז .רתסא-היח
 -טנעעגּפָא רהיא טָאה --- ?! ןעמוקעג ןיוש , --- "1 ןעמוקעג ןיוש;;
 סָאד .עניד ַא ןוא עגנַאל ַא ,רוגיפ עטירד ַא דיירפ טימ טרעפ
 םוחנ בר ןיוש טציא ,ס'קיוועוו םוחנ בר ,עטַאט רעד ןעוועג זיא
 ןעדייז םעד ןעמ טָאה טדָאטש רעסיורג רעד ןיא ) שטיוװָאניּבַאר
 .( עיסימיד ןעּבעגעג קיוועוו

 ןעּבָאה רעדניק יד יוװ ,אזַא טשינ ןעוועג סָאד זיא שינענענַאּב ַא
 ךָאנרעד ,ךילטלַאק רָאנ ,טשוקעצ וליפא ךיז טָאה עמ .טרַאװעג
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 םייה רעיינ רעד ןיא

 ןיא רעבליז סָאד -- .שינעגעגַאב טלאק ַא -- .ךרכ ַא וװַאלסַאיערעּפ

 .טגרָאזרַאפ זיא עטַאט רעד -- .געגַאלשעג הסנרּפ ,טצעזרַאפ

 ךיז ןעפרַאװ ,ךיז ןעקצעה ןוא ךיז ןעלסיירט געט ייווצ ךָאנ

 טרעהעגנַא ןוא ,ּביוטש טימ ךיז ןעסעגעגנַא ןוא ,ךיז ןעשטַאק ןוא

 ן'םיוא עדנעזייר עגנוי יד ןעּבָאה ,תוישעמ-הלגעילעּב טימ ךיז

 ןיא טָא-טָא ןיוש ןענעז ייז זַא ,טלהיפרעד טכַאנרַאפ גָאט ןעטייווצ

 רערעטסניפ רעד ןיא ךיז ןעּבָאה סע ןוא עלעסיּב ַא ךָאנ .םייה רעד

 ַא ןופ םינמיס --- ךעלרעייפ עניילק ןעזייװַאּב ןעּביױהעגנָא טכַאנ

 רעּביא ןעּפָאלק ןעמונעג רעדער יד ןעּבָאה ךָאנרעד .טדָאטש

 .רעהירפ יו רענרע ךָאנ טעקסַארטעג םָאה דיוּב יד ןוא ,רענייטש

 טרָאטש עסיורג יד ,טדָאטש ע'תמא יד ןעועג ןיוש זיא סָאד

 "ריאמ ךיז טָאה רעדימרַאה ַא טימ ןוא שער ַא טימ .ווַאלסַאיערעּפ

 זיא'ס ואוו ,ףיוה ןערעטסניפ א וצ טעשטַאקענוצ דיוּב ס'לעוולעוו

 א טימ ענרעטנַאפ עטרעכיוררַאפ ַא רעיוט ן'רעּביא ןעגנַאהעג

 .זױה-רהָאפנייַא ןייַא ףיוא ןמיס ַא --- ייה ןופ לעמעזעּב

 -ןהָאפנייַא ןייֵא טציא זיא הסנרּפ ס'נערעטלע ערעייז זַא

 -ַאב ַא ןוא זירּפרוס ַא ןעוועג רעדניק יד רַאמ זיא סָאד -- זיוה

 ? טסעג ןעמענפיוא טעוװ םוחנ עטַאט רעייז ,שטייטס  ,גנוגידעכ

 רעייז ? סעמעראו ייז רַאפ ןעכָאק טעװ רּתסא-היח עמַאמ רעייז

 ,לַאפּפָארַא ןערעקרַאטש ןייק ? ןענעידַאּב ייז טעוו ידנימ עּבַאּב

143 
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 רעטייוו ןוא ?עמיה ןופ ןוא דלַאװ ןופ ןוא דמַאז ןופ ,רענטרעג ןוא
 ,פעמיה לעיפ-וצ לעסיּב ַא ןערעוו ןעּביױהעגנָא ןיוש טָאה סע ,לעמיה
 רעד ױזַא טינ --- ךיז ןעסעוצ לעסיּב ַא ןעּביױהעגנַא ןיוש טָאה סע
 רעד יו ,ןערהָאפ סָאד ױזַא טינ ןוא ,ןערהָאפ סָאד יו ,פעמיה
 -נָא טָאה בנַא ןוא .תוישעמ ענייז טימ לעוולעוו-ריאמ הלגעדלעּב
 ןעכעטש ןוא ןעגיוא יד ןיא ןעלדניווש ,ּפָאק ןיא ןעקיוּפ ןעּביױהעג
 ןוא ,טלעסיירטעג טָאה'ס סָאװ ,ןעלסיירט ם'נופ ןעטייז יד ןיא
 ! רעט - רעט - רעט - רעט  ,ןעפרָאװעג טָאה'ס סָאװ ,ןעפרַאװ ם'נופ
 טעװ סע ,ןעקרעט ױזַא גיּבייא טעוו'ס זַא ,ןעזיווענסיוא טָאה סע
 ןעלעוו ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,ןערעהפיוא םינ לָאמנייק רָאג
 ,ררע רעד ךָאנ ןעקנעּב ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,ןעכירקּפָארַא
 ןוא .ָאקנָארָאװ ךָאנ ,עלעטדעטש ן'כָאנ ןעקנעּב ,םיהַא ןעקנעּב
 ןיא ןענָאלשרַאפ ךיז טָאה עיפַארגַאיּב רעגיזָאד רעד ןופ דלעה רעד
 רעד ןופ טצפיזעגּפָא ,דיוּב ןיא ןעלוולעוו-ריאמ ייּב עלעקָעװו ט
 ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ םעד טימ ךיז טנעגעזעג ץרַאה טימ ןוא גנירג
 סע ןעלָאז רעדירּב ענייז ,טייהרעליטש טעשטּפעשעג ןוא לָאמ ט
 : ןערעה טינ

 ..!טנוזעג ייז ,טנוזענ ייז ! ָאקנָארָאװ ,טנוזעג ייז ---



 14 ךירָאי ם'נופ

 ,טלָאמ עד ןעצנַאט טינ לָאז ר ע ,רַאפרעד

 ..םינ טלעיּפש עט ןעוו

 ןעוועג זיא ףיוה רעצנַאג רעד ןוא ,טנײשעגּפָארַא טָאה ןוז יד

 טלעקניפעג ןעּבָאה ןעטנַאילירּב ןוא ,דלָאג-ןיג ןיא ןעקנוטעגנייא יוװ

 יד וליפא ! ןעטנעמיד ,ןעטנַאילירּב --- םוטעמוא ךיז טלעיּפשעג ןוא

 ,רעמוז ןעצנַאג ן'כרוד טלעמַאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טסימ עּפוק

 ןוא .טקעדַאּב דלָאנ טימ ןעוועג זיא ,ןערעמוז ייווצ ךרוד רשפא ןוא

 ָאד ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רענהיה יד טימ ןהָאה רעד ,טסעומש רעוו

 ןעטצעל ן'זיּב ןעהעזעגסיוא ןעּבָאה יד --- ,עּפוק רעד ףיוא טערָאּפעג

 ןערַאש רעייז .,טעלגעג טָאה ןעקָאװק רעייז ,רוהט כהז לערעדעפ

 רעד זַא ןוא .ןח ןעטעּבעיז םעד טָאהעג טָאה ךעלסיפ יד טימ

 יד טכַאמענוצ טָאה ןוא עּפוק רעד ףיוא ףיורא זיא ןהָאה רעלעג

 -!הנומשילופּכ ,םענעש ,ןעגנַאֿל םעד ןעגיוצעגסיוא טָאה ןוא ךעלניוא

 טלהיפחעד ךיז טָאה ,רעגייטש ןעשי'נזח ןייז ףיוא וקירַאקוק ןעגיד

 ןופ טייקסיורג יד לָאמ ַא רעדעיוװ ןוא טלעוו רעד ןופ טייקנעש יד

 טסולגעג ךיז טָאה סע ןוא .,טלעוו יד ןעפַאשַאּב טָאה סָאװ ,םעד

 ,ןענווַאד ךיז ןעלעטשקעוַא הלילח טשינ -- חבש ַא ןעּבענּפָא םהיא

 יו רעדָא ,עיצנַאטס רעלָאּפשירַאּב רעד ןופ תיּבה-לעּב רעד יו

 קשח ןייק הרבח ןעּבָאה ףיורעד ,ןיינ --- הלנע-לעּב לעוולעוו-דיאמ

 -ניא רָאנ ;ןעסעגעגוצ גנַאל ןיוש ייז ךיז טָאה סָאד ,טאהעג טינ

 .ָאי סָאד --- טָאג ןעּבול ןוא ןעקנַאד ןעצרַאה ןיא ךיז ייּב גינעוו

 גָאט ט ךָאנ ןעּבָאה רימ ,םירזממ ,ןיײרַא ןעגָאװ ןיא טכירק ---

 טלהָאצַאּב ,ןעּבירטעגוצ ייז ?עוולעוו-ריאמ טָאה -- ! ןערהָאפ וצ

 רעד ןופ םיּתּב-ילעּב יד טימ ךיז טנעגעזענ ןוא רעּבָאה ןוא ייה רַאפ

 םימ טגעגעזענּפָא ןייפ ץנַאג ךיוא ךיז ןעּבָאה הרבח .עיצנַאטס

 עיינ ַא ןוא ,ןירַא דיוּב ןיא ןיירא ,החּפשמ רעניזעגגנַאֿכ רעד

 טּפַאחעגרעטנוא ייז טָאה תכחר עיינ ַא ,טייקסיז עיינ ַא ,טייקשירפ

 ןעגָאװ רעד יו םעד ךָאנ דלַאּב ,ןעטייז עלַא ןופ ןעמונעגמורַא ןוא

 ןוא ילָאּפשירַאּב ןופ טעשטַאקעגסױרַא ךיז גידנעפסיירט טָאה

 רעדלעפ ןופ טלעוו רעטיידּב רעד ףיוא רעדעיוו ןערהָאפעגסױרַא
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 טימ ,ררע רעד ףיוא טנעלַאב טסענ יד ןעמ טָאה טכַאנייּב
 ,טנידעלַאּב ןעניפעג טינ ךיז ןעלָאז ייֵז ידכּב ןוא ,טעּבעגסיוא ייה
 ןעטייווצ ם'ניא זַא ,ןעזיווַאּב עט'תיּבה-לעּב עגיזָאנגנַאל יד ייז טָאה
 רעד ףיוא ךיוא רעטכעט ערהיא ןעגיל רדח ןעּבלעז ם'נופ לעקניוו
 "השקשינ ץנַאנ ,ערה-ןיע ןייק ,ןענעווטסעד ןופ ןעסּכַאװ ןוא ,, ,דרע

 .זָאנ עננַאל יד טציינשענסיוא ןוא טנעלענוצ יז טָאה -- "גיד
 ,ןעגינעגרַאפ טימ ןעמונעגנָא רעגעלעג ןעניזָאד םעד ןעטלָאװ הרבח
 ןוא .ןוהטוצסיוא ךעלדיימ יד רַאפ ןעמעש טינ ךיז ןעלָאז יז ןעוו
 ננירג ץנַאג ןעּבָאה ןוא טמעשענ טינ אקוד ךיז ןעּבָאה ךעלדיימ יד

 ןוא עסיוורָאּב ןעבילּבעג ; ךעלטּפָאק יד ךיז ןופ ןעפרָאװעגּפָארַא
 טזָאלעצ ייז ןעּבָאה ,רעזלעה עטעקַאנ טימ ,ךעלדיילק ענייא ןיא

 ךעלננוי יד ףיוא ןעפרָאוװעג ,ךיז טקוקעגרעּביא ענדָאמ ןוא .רָאה יד
 .טכַאלעג ,טכַאלעג ,טכַאלעג ןוא ןעניוא יד טימ

 -לעּב רעד טעװעדנַאמָאקעגסיױא טָאה --- ! ?יטש ןייז זָאל ---

 רעּבָא ךיז טָאה סע ,ּפמָאלגנעה םעד ןעשַאלעגסיוא טָאה ןוא תיבה

 ןופ רעטכעלעג רעטקיטשרַאפ א טרעהעג ךָאנ רעטסניפ רעד ןיא

 םורָאװ ,גנַאל טשינ רעּבָא ,ייה ןופ ךָארָאש .ַא ןוא םידדצ עדייּב
 טָאה ןוא ףָאלש רענידלושמוא רעגנוי רעטנוזעג רעד ןעמוקעג זיא'ס

 .ןעגיוא ענידלושמוא עגנוי עטנוזענ יד ןעסָאלשעגוצ

 טָאה תיבה-לעב רעד סָאװ ,הירפרעדניא ןופ ?תוכרּב , יד

 זַא ,רעדניק יד טגָאזעגנָא ןעּבָאה ,ןוגינ ןעסיוועג ן'טימ ןעגנוזעג

 .וַאלסַאיערעּפ ןייק ןערהָאפ ףרַאד עמ זַא ןוא גָאט ןיוש זיא'ס

 סָאד טליפעגנַא ןוא ןעּבעגעג הירּב ַא יו טָאה טרָאװ עטצע? סָאד

 טָאה הלנע-לעּב ?עוולעוו-ריאמ .נונעּת טימ ןוא החמש טימ ץרַאה

 "עג םהיא טָאה םינּפ סָאד ןוא ןיליפתו-תילט םעד טנעלענפיונוצ

 ,?םיסוס , יד ןענַאּפש קעוַא רע זיא ךָאנרעד קידצ א ייּב יו ,טנייש

 -נעט , טימ ,"ןעקירדואמ , טימ ט'הנעט'עגסיוא ךיז רע טָאה טרָאד

 טלײטעגניא ,ןוש7 ןייז ףיוא ?עט'נסחי, רעד טימ ןוא "ןערעצ

 ,"רעצנעט , ןעמוסַאּב טָאה קלח ןעטסערג םעד רָאנ ,רעדנוזַאּב ןעדעי



 = ךּירַאי ם'נופ

 רימ זַא ,ןייז טעוו רעסעּב .טרדָאטש עיינ ַא -- יֵלָאּפשירַאּב

 ,עּבלעז יד ךעלזייה ,ףרָאד סיורג ַא ,ףרָאד יינ ַא --- ןעגָאז ןעלעוו

 ,ערעדנַא רעזענ רָאנ ,ענעגייא יד ךיוא ןעשטנעמ ,ָאקנָארָאװ ןיא סָאװ

 ןעװעג ןענעז הרבח יד רָאנ ,ױזַא יקַאט זיא'ס רעדָא ,לַאפוצ ַא

 ,עיצנַאטס רעד ןופ תיּבה-לעּב רעד סָאװ ,םעד ןופ טשַאררעּביא

 עלַא --- רעטבעט ענעסּכאװרעד רעיפ ערעייז ןוא עט'תיּבה-לעּב יד

 יד טָאה ,גרַאק זיא רעמָאט ןוא ,זענ עגנַאֿל טימ ןעוועג ייז ןענעז

 -לעּב ם'נופ טרעהרעד .עלַא ייז ןופ זָאנ ערעגנעל ַא ךָאנ טסנעיד

 -לעּב רעגיזָאנגנַאל רעד טָאה ,ןענעז ךעלדנױשרַאּפ יד רעוו ,הלנע

 ,םכילע-םולש ןעּבענענּפָא ייז ,דובּכ טימ ןעמונעגפיוא ייז תיבה

 -ָאמַאס םעד ןעלעטש לָאז יז ,טסנעיר רעגיזָאנגנַאל רעד ןעסייהעג

 לָאז יז ,עט'תיּבה-לעּב רעניזָאנגנַאפ רעד וצ ןעּבעגעג קנואוו ַא ,רַאװ

 -גנַאל יד וצ ןעּבעגעג עװעדנַאמַאק ַא ןוא ,ןעסייּברַאפ ןעגנַאלרעד

 ןעגנַאגעג ןענעז ייז --- ךיש יד ןוהטנָא ןעלָאז ייז ,רעטכעט עגיזָאנ

 ,סיוורַאּב

 ערנעזייר עגנוי יד ןענעז ךעלדיימ עסיוורַאּב עניזָאד יד טימ

 "גירעיגיינ סיורג טימ .שימייח ץנַאג רעטעּפש לעסיּב ַא ןערָאװעג

 ןופ ,ךעלגנוי יד ייַּב טנערפעגסיוא ךיז ךעלדיימ יד ןעּכָאה טייק

 יו ןוא ,ןעסייה ייז ױזַא יװ ןוא ,ןערהָאפ ייז ןיהואוו ןוא ןענַאװ

 ,ןעסיוו טלָאװעג ייז ןעּבָאה גנירסלַא --- ילָאּפשירַאּב ייז טלעפעג

 ,םענייאניא עלַא ןעּבָאה ךָאנרעד .טְלַא זיא רעדעי לעיפיוו וליפא

 ,עלדיווָאּפ רערעיוז רעד ןופ טכוזראפ ,ךעלדיימ יד טימ ךעלגנוי יד

 ןערעטכעלעג יד ןוא ,ןעּבעגעגטימ טָאה לעדָאה עמהומ יד סָאװ

 .ןירַא לעמיה ן'זיּב ןעגנַאגעג ןענעז

 ןיא רעדָא "עּבַאּביצוק, ןעלעיּפש ןעמונעג ןעמ טָאה ךָאנרעד

 ןעגיוא יד םענייא טדניּברַאפ עמ סָאװ ,לעיּפש ַא --- "סעקרומשז ,

 ךעלדיימ יד .ליוו רע ןעמעוו ןעּפַאח לָאז רע ,םהיא טזָאל עמ ןוא

 ןעּפַאח וצ ןעטָארעג ייז זיא'ס זַא ןוא ,טציהעצ קרַאטש ךיז ןעּבָאה

 טשטעווקעג קרַאטש ױזַא םהיא ייז ןעּבָאה ,ךע?גנוי יד ןופ ןעצימע

 .ײסױרַא טינ המשנ יד רעיש םענעי זיא'ס זַא ,טסורּב רעד וצ
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 ךַאמ ַא רע טוחט ךָאנרעד ; רעטלעמוטראפ ַא עלייוו ַא רע טהעטש
 טרהָאּפ ןוא קנַאד ַא ןזָאנ רעד רעטנוא עקרומ ַא ןוא ּפָאק ן'טימ
 ךעגיזָאד רעד ןופ גָאט ןעטשרע םעד ,גָאט ןעצנַאג םעד רעטייוו
 -טהערד ,ןָאהטעג טינ לעכיימש ןייק ןליפא טָאה סָאװ ,לעוולעוו
 א רַאפ סָאװ, :ךעלדנױשרַאּפ עגנוי ענייז וצ ּפָאק םעד סיוא
 --- עצרוק ַא רָאנ ,השעמ ענעש ַא "7? םירזממ ,ךייַא ףיוא רעטכעלעג
 סע טהעג ױזַא ןוא ..,! רעטכעלעג ַא רַאפ סָאװ ,רָאג טגערפ רע
 רעגיזָאד רעד ןופ גָאט ןעטשרע םעד ,גָאט ןעצנַאג םעד רעטייוו
 .רעמוז ףוס ןיא העיסנ רעכילקילג

 רעדלעפ יד ! ןענעז ייז ןעש יו --- רעמוז ןופ געט עטצעל יד
 -ענּפָארַא גנַאל ןיוש טיורּב סָאד ,טרעקַאעצ ןייוורעטרע ,טעקַאנ
 ,ננַאז ַא ,?עמילּב א ךרוד ךיז טפרַאװ ואוו-טינ-ואוו רָאנ ,ןעמונ
 ןוא סענעװַאק יד ךָאנ ןעגיל רענטרעג עשייוג יד ןיא ,לעטייווק ַא
 ,סעווקיט עגנַאל ךיוא ,ןערעוו גיטרַאפ ןעפרַאד סָאװ ,סעזוּברַא
 סָאװ ,סעקינשינַאס עכיוה יד ןוא ,טפַאז טימ ןֶא ךיז ןעמענ סָאװ
 עכייר עלעג ערעייז ןעזייװַאּב ,ץלָאטש טימ ןעגיוצעגסיוא ךיז ןעּבָאה
 ןוא ךעלעגעילפ טימ לופ ךָאנ זיא טלעוו עצנַאג יד ןוא .סעמשטוק
 סָאװ ,ךעלקירעשייה טימ ,ןעדוה ןוא ןעמושז סָאװ ,סעקשערומ
 ןוא ךיז ןעגָארט סָאװ ,ךעלרעטילפ ןוא ךעלחרעּפ טימ ,ןעגנירּפש
 -טהעז םורַא ןוא םורַא טלעוו יד ןוא ,ןײרַא זָאנ ןיא טנָארטרַאפ ףךלעפ ןופ חיר רעד ןוא .ןעטפול רעד ןיא ניד'בוט-םוי ךיז ןעגעיוו
 םוצ ןוא ,גיכעלייק ױזַא ןעּביױא פעמיה רעד ןוא ,סיורנ ױזַא סיוא
 ןעטסָאמעגנָא זיא רע -- ,ודובּכ ץרַאה 553 או? מ ןיא סָאװ ,טָאג רָאנ זַא ןוא ,טלעוו רעסיורג ַאזַא רַאפ ןיילק וצ ,ןיילק ֹוצ ןענעז ןעשטנעמ יד זַא ,ןעקנשדעג יד ףיוא טמוק לָאמ ןעטייווצ
 .,,טלעוו ַאזַא רַאפ

 ,ילֵאּפשירַאּב ןיא ןיוש ןענעז רימ ,םירזממ ,ּפָארַא טכירק ---
 ףימ ןערהָאּפ "ןעגרָאמעשטרימ , ןוא ,רעטנוא רימ ןעניטכענ ָאד
 | ,רעטייוו
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 "םיסוס, יד ןעבעגעג ץימש ַא ,טגָאזענּפָא סָאד טָאה לעוולעוו-ריאמ

 | .רעטייוו ןערהָאפעג ןוא

 ,לָאמ ןעטשרע םעד ןערהָאפ ןופ םעט םעד טקנעדעג סע רעוו

 םרעװ דרע יד ױזַא יו ,טפיופ געוו רעד יױזַא יו ,טסייוו רעד

 ,ררעפ יד ןופ סיפ יד רעטנוא ןוא רעדער יד רעטנוא ןעדנואוושרַאפ

 -רַאפ ַא טקעמש עס ױזַא יו ,ןעניוא יד רַאפ טבעווש ץלַא ױזַא יו

 ןעטנעלע ןייא ןופ גייווצ עטעּפעשטרַאפ א רעדָא ,לעזערג טגיטעּפש

 זָאנ רעד ךרוד ןיירַא ךיז טּפַאח טפול עשירפ יד ױזַא יו ,םיֹוּב

 ! היחמ ַא -- טעלג ,טעלג ןוא ןיירַא גינעווניא זלַאה םעד ךרוד ןוא

 םוג ךייַא זיא'ס -- ךייַא ךיז טגניז סע ןוא ,ךייַא טּביוה סע ןוא

 ן'טימ רעזייה עֶלַא טזָאלעגכרוד ! רועיש א ןהֶא ןוא קע ןייַא ןהֶא

 רעטייוו רהיא טהילפ ,םלוע-תיּב ן'טימ ,עדַאוװעֿפ רעד טימ ,לעקירּב

 סָאװ ,"םיתמ עגידעּבעל , עכיוה טהעזרעד רהיא ןוא ,רעטייוו ןוא

 טמענ סע ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ,ּפָארַא ןוא ףורַא טנעה יד טימ ןעהערד

 ,ןעמ טהעז ,טנעהַאנ וצ טמוק עמ זַא ,ףוס םוצ .,דחּפ ַא ןָא שזא

 "רַאפ ךיוא ייז ןערעוו דלַאּב טָא רָאנ .ןעלהימטניוו רָאנ זיא'ס זַא

 רלעפ ,דלעפ ןוא לעמיה רָאנ טינ רהעמ טהעז רהיא ןוא ,ןעדנואווש

 ,ןעגָאװ ןופ ןעגנירּפשּפָארַא ךייַא ךיז טסולנ סע ןוא ,לעמיה ןוא

 רעד ןיא ןעמיװשניײרַא ןוא ןעגָאװ ןופ ןעהילפסיורא רעסעב רעדָא

 ןייק טינ טָאה ןוא ּביױהנָא ןייק טינ טָאה סָאװ ,טייקיולּב רעגיזָאד

 זיא שטנעמ רעד ןיילק יװ ,ןעקנַאדעג ןעמוק גידנעליוו טינ .ףוס

 ענעש עגיזָאד יד טָא ןעפַאשַאּב טָאה סָאװ ,רעד זיא סיורג יוו ןוא

 ךיז טּבױה ,ןעקנַאדעג יד ןופ רעטנעיווראפ ַא ןוא ,טלעוו עסיורג

 ןעניוא יד רַאפ סיוא ךיז טדיינש טָא רָאנ .ןעלמירד וצ ןָא ךייַא

 עסיורג טימ ןעסּכָא עסיורג רַאַּפ ַא טימ ,רהופ עסיורג א סיּפע

 טהעג ,לעטיה סיורג ַא טימ ,רעסיוורָאּב ַא ,יֹוג א ןוא ,רענרעה

 שייוג ףיוא ּבלַאה יוג ן'טימ ךיז טסירג לעוולעוו-ריאמ ןוא ,סופדוצ

 גיטהעווצרַאה ,עשטיװָאלַאשט ,עוװָארָאדז , : שידיא ףיוא בלַאה ןוא

 רעד ..."ואוועלאהוא גיטהעווכיוּב ןוא ,עדוּב יּבוט ייחענ ךיוּב ןיא

 ,סטכעלש יצ ,סטוג יצ ,םהיא וצ טנָאז דיא רעד סָאװ ,טינ טסייוו יג
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 .אקנַארַאװ .ט*מ גידנעטש ףיוא ךיז טנעגעזעג דלעה רעד -- .דרע רעד ףיוא רענעלטכַאנ א -- .הינסמַא רעד ןופ םיתביילעב "עגיזעג, -- .ילאפשירשאב -- געװ ןיא עיצנאטס עטשרע יד -- .ןעקנַאדעג עשיפאזשליפ -- .דיֹוב ןיא הלגעזלעב ?לעוולעוו"ריאמ יב עזייר יד

 .סעקשיק יר ןעסיירסיורא ייז רע טעוװ ,דיוּב ?עקיטש ַא ןעסייר -סיורא םהיא ייז ןעלעוו רעמַאט זַא ,ןייז וצ חיטבמ טדָאשעג םינ םהיא סָאד טָאה ןעגעווטסעד ןופ ,תוישעמ-הלגעדלעּב ייז טלהעצרעד געו ןעצנַאג א ןוא טַאלּב חרבח טימ ןעגָאלשעג טָאה רע שטָאח ןוא  .ןערייל טלָאװעג טינ הלגע-לעּב לעוולעוזריאמ ןיוש טָאה סָאד .לעדייּב ם'נופ ןעפייר יד ןיא טנעה יד טימ ךיז ןעטלַאח -עגנָא ,טלעטשעגפיוא רָאג ךיז טָאה עמ רעדָא ,גנעל רעד ןיא ךיז ןעגיוצעגסיוא ןוא סענעשעק יד ןיא טנעה יד טנעלעגניירַא טָאה עמ ךעדָא ,טעּב-בסיה םעד ףיוא רדס םוצ עטַאט רעד יו ,טנהעלעגנָא ךיז ןעמ טָאה .ןעניפעג טנַאקעג טינ טרָא ןייק רָאג דיוּב ןיא ךיז ןעמ טָאה טייצ עטשרע יד .העיסנ רעטגעלעגנָא רעטשרע רעגיזָאד רעד ןופ טלהיפעג טָאה גראווניילק סָאװ ,שפנה-תבחר םעד טימ ןעגינעגרַאפ םעד טימ קילג םעד ןעלהיפטימ טעװ ןוא ןחעטשרַאפ טעוװ רענעי ,טלעוו ס'טָאג ףיוא פעטרעטש םעניילק ם'נופ ןערהָאֿפ -ע:סױרַא ןעּבעל ןייז ףיוא לָאמ עטשרע סָאד זיא ןוא לעטדעטש ןיילק ַא ןיא ןעסּכַאוװעגסיױא ןײלַא ןיא סָאװ ,רעד רָאנ
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 רע טָאה טנוזעג ?עיפיוו רָאנ -- טנעריצניא רעשיראנ ַא

 ןַייז טרעטיּברַאפ טָאה ןערעוו-ןענורטנַא ס'עלעגױעג ! טסָאקעג

 יר םהיא ט'מסי'עגּפָא ןוא עלעטדעטש ן'טימ ךיז ןענעגעזעג ס'רבח

 .העיסנ רעטייוו רענעש רעסיורג רעטשרע רעד ןופ טייקסיז עצנאנ

 סָאד ךיז ןופ ןעּבײרטּפָא םעדכָאנ טלאוװעג טשינ טָאה רע ל?עיפיוו

 ןעכַארקעג אקוד סע זיא ,רבח ןעטנידעַאּב ןייז ןופ ריב ענירעיורט

 סָאד טגָאנעג ןוא ןעגיוא יד רַאפ ןענַאטשעג ,ןיירַא םינּפ ןיא םהיא

 -+ ! רבח ןעמערָא ןייֵא טגירעלַאּב ,טגידעַאּב טסָאה) :ץראה

 ,ךעלזייה יד ,ןעטיילק יד ט'רטּפ'עג ,קרַאמ ןופ ןערהָאפעגסיורַא

 "רעּבירַא ןוא ,"רעטניווצ , ןעשייונ םעד ,לידבהל ,ןוא םלוע-תיב םעד

 עדַאװעל יד ןיוש ךיז רעטניה טזָאלעג ןוא לעקירּב סָאד ןערהָאפעג

 רעד ןופ דלעה רעד טָאה טלָאמעד ! ָאקנָארָאװ סיוא --- ךיוא

 -גנע ענדָאמ א סיּפע טלהיפרעד לָאמ ַא טימ עיפַארגָאיּב רעגיזָאד

 םעניילק םוצ תונמחר ןופ ?היפעג םערַאװ ַא ןוא ,זלַאה ןיא טפאש

 סָאד יוװ ךיילג ,ךרוד ןּוא ךרוד ןעמונענכרוד םהיא טָאה עלעטדעטש

 -ניא ?היפעג עגיזָאד סָאד ...םותי ַא ןעּבילּבעג טלָאװ עלעטרעטש

 ןעבָאה ןערעוו-ןענורטנַא ם'עלעגרעג ןופ סָארדרַאפ ן'טימ םענייא

 טעװערעקעגּפָא .ןעגיוא ענייז טצענַאּב ןוא ץרַאה ןייז טכאמעג ךייוו

 -ַאּב טשינ סע ןעלָאז רעדירּב ענייז ידכּב ,טייז ַא ףיוא ּפָאק םעד

 ךיז טייהרעליטש טָאה ןוא רערט ַא טשיװעגּפָא רע טָאה ,ןעקרעמ

 ,טנוזעג ייז! :עלעטרעטש ן'טימ לָאמ עטצעכ סָאד טנעגעזעגּפָא

 ...! טנוזעג ייֵז ,ָאקנָארָאװ
| 



154 
 םכולע-םולש

 ! גירעּבמעל טימ עקָארק ןעהעזרעד ןָאק עמ סָאװ ,ערעיוז אזא ךָאנ ,עלדיוװָאּפ ןוא ,רעמוז ןערהָאי-ַא-רַאפ ןופ ,םינּפַא ,סטכַאמענ -ניוא ןעטרעקוצרַאפ פעקעיָאלס ַא ,עלעּפעט ןיילק ַא ןיא ץלַאמש : טנָאקעג טָאה יז סָאװ ןײרַא געֹוו ןיא ייז ןעקַאּפ ןעמונעג טָאה יִז
 ,( בנג-עלעגרעג טימ ךיז ןע'רבח וליפא ,גנידסלַא ןעמ געמ גָאט ַאזַא ןיא ) ןיירא ףיוח ןיא סיורַא טינ םהחיא טרהיפ ןוא טנאה א ראפ עלעגרעג רבח ןייז טשינ טמענ םולש ןעוו ,לאדנַאקס רע'סואימ ַא ןופרעד סור טנַאקעג טלָאװ סע ..,1 עדנילּב יד ָאד טוהט סָאװ, :ןעּבעגעג גערפ ַא טייז ןייז ןופ טָאה ןוא; ,ןערעפטנע טעװ ענעי ןיּב ,טרָאװעג טינ עלעגרעג טָאה ,.,4 בנג רעד ָאד טוהט סָאוװ, : יאדמשש-עלעגייפ ייּב ןָאהטעג גערפ א ןוא עגיוא ןעדנילּב ן'טימ םהיא ףיוא ןעּבענעג קוק ַא יז טָאה ,ןעלעג -רעג ןעהעזרעד טָאה עמורפ .םנג-עלעגרעג ןוא "דיומ יד עמורפ, ןעשיווצ עידעגַארס עניילק ַא טלעיּפשעגּפָא לייוורעד ךיז טָאה ,ךיז ןענעגעזעג ן'טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז .רעדניק יד ןוא ןיײרַא געוו ןיא טקַאּפעג םָאה לעדָאה עמהומ יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא

 ..| ַאנ ? ךאז א ןעקנעש סיּפע ריד ?'ביא ,טגָאזעג ּבָאה ךיא ---
 ..ןערָאװעג ןעדנואוושרַאפ זיא ןוא -- ןעפיול טזָאלעג ךיז .ףיוה ןופ סעװַא רעסיורַאּב א זיא רע ןוא ,סעּכ טימ ךיז ןופ קעװַא -סיימש א ןעבעגעג דלַאּב יז טָאה רע רַאנ ,ןעמונענוצ רבח ןייז ייַּב ךעלעוויטש יד רע טָאה ,גָאט םעד טגעלענפיוא טשינ טָאלג ןוא ,רצוא ם'נופ טרָא םעד טנעקיילרַאפ םהיא ןופ טָאה רבח ןייז סָאװ ,םעד טימ ןעדעירפוצ טשינ ןוא עמורפ רעדנילּב רעד טימ טנעדיצניא ם'נופ טכָאקעצ ןעוועג רע זיא וצרעד ןוא ,ךעלעוויטש עטלַא רֶאּפ א ףיוא טינ ,הנּתמ ןימ רעדנַא ןייֵא ףיוא טכערעג ךיז טָאה ,םינּפַא ,עלעגרעג .עַלָאּפ רעד רעטנוא ןופ ןעמונעגסױרַא ,ךעלעוויטש .עטלַא ענייז בנג-עלעגרעג רבח ןייז סיוא-טקערטש ,עיּפָארטנַאליפ ןייז ןופ ןעדעירפוצ ,ס'קיוועוו םוחנ םולש ןוא
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 לעװ ,ןעלסינ רעטעפ םוצ רימ טימ םוק ,טסליוו וד ּביוא --- '

 ...ןעקנעש סיּפע ריד ךיא

 זיא עלעגרעג -- ..,?טינ סָאװ רַאפ ? ןעקנעש סיּפע ---

 םייהַא ןעמוקעג .טירט עכיג ייז ןעכַאמ ערייּב ןוא ,ןעדעירפוצ ץנַאג

 ערטסַאילַאח עצנַאג ַא טרָאד ייז ןעפערט ,ןעלסינ רעטעפ םוצ

 ויא רהופ ַא זַא ,טרעהרעד ןעּבָאה סָאװ ,טניירפ עטוג ןוא טניירפ

 סָאד ייז ןענעז ,רעדניק ס'קיוועוו םוחנ ךָאנ ןערהָאפ וצ ןעמוקעג

 עמַאמ-עטַאט ערעייז ןעסירג ןעזָאל ןוא ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג

 ...ךיקטניירפ רָאג

 ייווצ יד ךיוא ןענופעג ךיז ןעּבָאה ערטסַאילַאח רעד ןעשיווצ

 עלייוורעד ,"יאדמשַאדעלעגייפ , ןוא "דיומ יד עמורפ , ,סעט'יאבג

 יד ןעמוק ןעלעוו לעסיּב ַא רעטעּפש .,ןענַאמ ערעייז ןהֶא ,ןיילַא

 ןעקוק עלַא .ןעסירג ןעזָאל וצ ןוא ןענעגעזעג וצ ךיז ךיוא ןענַאמ

 רעסיורג ַא ןיא ןערהָאפ ןעשטנעמ --- טקעּפסער טימ רעדניק יד ףיוא

 םימ רָאנ ייז וצ ןיוש טדער עמ !װַאלסַאיערעּפ ןייק ,טרָאטש

 ןערהאפ ןעלָאז ייז ױזַא יו ,תוצע ייז טיג עמ .ןושל רעדנַא ןייַא

 רעטעפ רעד  .ילָאּפשירַאּב ןיא ןעלעטשּפָא ךיז ןעלָאז ייז ואוו ןוא

 יד םגערפ ןוא ,זיא רעגייטש ןייז יו ,לענש וצ ייז טקנעש לעסינ

 הלאש ַא --- ? לעווירּב ַא ןעּביירשוצ לָאמַא ןעלעוו ייז ביוא ,םיצקש

 ,ךָאו ַא לָאמ ייווצ ,ךָאו עלא ןעּביירש ןעלעוו יז ! לעסיּב ַא

 ןעּבעגרעּביא ןעלָאז ייז ,טעּב ןזח רעד ילא-לאומש ...!נָאט עֶלַא

 םניז זַא ,ןעגָאז ןוא ןעטַאט םעד סורג ןערעדנוזַאּב ַא רָאנ םהיא ןופ

 ךָאנ ,ילא-לאומש ,רע טָאה ,ןענַאר ןופ ןערהָאפעגסױרַא זיא רענעי

 ! עקטסוּפ ַא זיא ָאקנָארָאװ םורָאװ ,טלעיּפשענ טינ וליפא ךָאש ןייא

 יז געל שטָאח ,טוג ןערָאװעג לָאמ ַא טימ זיא לעדָאה עמהומ יד

 ױזַא יו ,םינ טהעטשרַאפ יז זַא ,טנָאזעג טָאה יז .הּכמ ַא וצ וצ

 סָאד זיא סָאװ ןוא ?עגירעגנוה רעדניק סױרַא סָאד ןעמ טקיש

 רעייא עטרַאה ,ךעלכיק תעל-תעמ ייווצ ףיוא געוו ןיא זייּפש ַא רַאפ

 ןוא ! רעגנוה ןופ ןהעגסיוא ךָאד ןעלעוו רעדניק יד . ?ןערַאּב ןוא
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 ,רעכיליירפ ןעכַאמ םהיא ליוו רבח ןייז .טניולעג טוג טשינ ,טגעלענפיוא טשינ זיא עלעגרעג
 ...ןעטימ ןיא טַארוקַא ןעמוקעגנָא וד טזיּב ,טכַארטעג ריד ןופ סָאװ-רָאנ ּבָאה ךיא 4 טסייוו וד --
 ? רענייטשַא ,טכַארטעג וד טסָאה סָאװ ?יקַאט --
 ...רצוא ם'ייּב טאהעג ןעניז ןיא ךיד ּבָאה ךיא ...טכַארטעג ּבָאה ךיא --
 ? רצוא רעמָאו) ייּב --
 | ,םָארַא ןעביוא ןופ -- טדערעג םהיא םימ לָאמַא טָאה ס'עלעמיש עלעניּפ יו ,ןָאט םענעגייא םעד טימ םהיא וצ טדער רע ןוא ,ןעּבױהעגנָא ראג טאה רע סָאװ ,הטרח ןיוש טָאה םולש ..,/ ? ןעּפַאהסיױא םהיא לעוו ךיא --- ןעגָאז ארומ וד טסָאה סָאוו, ; לערעייפ ַא ןָא ךיז טדנוצ ןעגיוא ס'עלעגרעג ןיא ? ןענָאז טינ םהיא רע לָאז יצ ,ןענָאז םהיא רע לָאז :רעגרע ךָאנ םרעוו רבח ןייז ?? רצוא רעד ,ךיז רע טניפעג עשז ואוו, : גירעיגיינ םרעוו עלענרעג ,רצוא ןעגעוו סיוא -טלהעצרעד רע ןוא .ןעגָאז םהיא זומ עמ --- טשינ טפלעה סע "? רצוא רעסָאװ, :לָאמ ַא ךָאנ טגערפ עלעגרעג ? ןעגָאז טינ םהיא רע לָאז יצ ,ןעגָאז םהיא רע פָאז :טכעלש טרעוו ןע'מולש
 ...גָאט ןעטסגיצרעפ-ןוא-ןייא ץםיוא ןוא םיתינעּת גיצרעפ ןעטסַאפ ןעמ ףרַאדַאּב ,סנעטייווצ ןוא ;סנייא זיא -- הלבק ןענָאק וצרעד ףרַאד עמ םורָאװ ,ןעמוקוצ ןענָאק טשינ ןיהַא ךיוא ֹוד טסעוװ ,ואוו ןענָאז וליפא ריד פעוו ךיא זַא ןוא ,עלערַאג ---
 .ןעלעפעג םהיא ןענעז ייז ,םינפַא ,ךעלעוויטש ס'רבח ןייז ףיוא פָארַא קוק א טּפַאח ןוא עפעגרעג רעּביא םחיא טגָאלש -- { הטוש א וד טויב גָאט ןעטסגיצרעפ-וא-ןייא ן'פיוא ןֹוא --
 ? עיינ ---

 | | ; ןעלעגרעג וצ ןָא ךיז טפור רע ןוא ! רעסיוורָאּב א זיא עלעגרעג ןעוו ,טייצ רעד ןיא ךעלעוויטש עיינלענָאּפש : טמעשרַאּפ יו טרעוו רבח ןייז
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 סָאו ,היתּב-עדור עטלַא יד .ןעהעזעג טינ םולח ןיא וליפא סע

 ערהיא טימ סױא-טלַאה ןוא סעשזרָאק ןוא סענילּב ,לענייּב טקַאּב

 ףיוא טגעמעג ןיוש טלָאװ ,החּפשמ עצנַאג א טנעה ענעלָאװשעג

 ,שמש רעד ךלמ ןוא .,ןעהורּפָא לעסיּב ַא ךיז ,השקשינ ,רעטלע רעד

 ,יצ ? ןעזָאלכרוד ייז ןעמ לָאז סָאװ רַאפ --- רוּכש רעד הילדנ ןוא

 ָאד םהיא זיא'ס ןַא ,ךיז טגָאלק ןזח רעד ילא-?אומש ,רעגײטשַא

 ןופ רעסעּב ךס ַא ןעגניז טנָאקעג טלָאװ ןוא לוק ַא טָאה רע ,גנע

 -- ןעטָאנ ןעּבָאה לָאז רע ןעוו ,טלעוו רעד ןיא םינזח עטסערג יד

 רעּביא-טּביילּב .ןעטָאנ ןעּבָאה לָאז רע זַא ,ןעהעז ןעמ ףרַאדַאּב

 ,רנוי םעד טםימ ןעמ טוהט סָאװ ..בנג-עלעגרעג ןייא רָאנ רעטציא

 ןייז זַא ןעהעז ןעמ ףרַאד םדוק ?בנג סיוא ןערעוװ לָאז רע זַא

 רעקעה םעד ןעטַאטפיטש ןייז ןוא ,ןיכעק סיוא ןערעוו לָאז עמַאמ

 ףרַאדַאּב טלעג ןוא ,ענעגייא ןייֵא ּבוטש ַא ןעפיוק ןעמ ףרַאדַאּב

 זַא ,שוריפּב םהיא ןענָאז ןוא ,סענעשעק עלופ ןעטישנָא םהיא ןעמ

 -- עלעגרעג ןהוזפיטש ןייז בעילוצ רָאנ ,םהיא בעילוצ טינ זיא סָאד

 .ייבנג ןעפור וצ ןוא ןענַאלש וצ ןערעהפיוא םהיא לָאז רע

 ,רעסיוורָאּב ַא ! בנגיעלעגרעג סױא-טסּכַאװ ןעקנַאדעג יד ייּב

 .רענעסירענּפָא ןייַא ןוא ,לָאמ עלא יו

 ? רעהַא וד טפמוק יו ---

 ...3 ֹוד ןוא ---

 ,עיַדומ םהיא זיא םולש .ןהעג ךיז ןעזָאל ןוא ךיז ןעדערעצ ייז

 "עג ןיוש טָאה רע .סע טסייוו עלעגרעג .קעוװַא-טרהָאפ רע זַא

 .דרעפ יירד יד טימ דיוּב יד וליפא ןעהעזעג ןוא טרעה

 ?ייז ףיוא וד טסגָאז סָאװ ? ןעהעזעג ---

 ? ןעמעוו ףיוא ---

 .ררעפ יד ףיוא --

 ..דרעפ ? ןענָאז ךיא לָאז סָאװ ---|

 ? ריד טלעפעג יװ דיוּב יד ןוא ---

 ,..דיֹוּב ַא --
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 זיא רעט'פושּכ רַאפ ַא יו ; רצוא רעד ןעטלַאהַאּב ,סיוועג רַאפ
 .ַא ןוא ,טייסליטש רעגילייה ַא ןיא ןילַא רענייא ןענַאטשעג רע
 ; ּפָאק ןייז ןיא ןענָארטעגכרוד ךיז ןעּבָאה תובשחמ ןופ עהייר עצנַאג
 טניפעג םולשו סח רעמָאט ,רצוא ןעניזָאד ן'טימ ןייז טעװ סָאװ
 ַא זַא ,ךילגעמ סָאד זיא יצ ןוא = ,.? דיא ןייק טינ ,יוג ַא םהיא
 ,שטנעמ ַאזַא רָאנ ןעסיוו ןָאק סָאד -- ? ןעניפעג םהיא לָאז יֹוג
 וצ ? קילאומש רעטציא ןייז ןָאק ואוו ...קילאומש רבח ןייז יו
 טעװ סָאװ ןוא ? ןעקילאומש טימ לָאמַא ןענעגעגַאּב ךיז רע םעוו
 -ַאּב ךיז ןעלעוו ייז זַא --- 1 ןענעגעגַאּב ךיז ןעלעוו ייז ביוא ,ןייז
 ערייב אמּתסמ ייז ןעלעוו עטשרע סָאד זיא ,ואוו"ץיגרע ןענעגעג
 ,םענייאניא עדייב ,טייצ עצרוק ַא ףיוא רעהַא ןערהָאפ וצ ןעמוק
 םענייאניא ןעּבָאה ייז ואוו ,רעטרע עלַא יד לָאמ ַא ךָאנ ןעקוקַאּב
 ןעלעוו ךָאנרעד ןוא ,ןערהָאי עשלעגנוי עטסעּב ערעייז טכַארּברַאפ
 רענייא טעוו רעהירפ : םיִלּכ עלַא ףיוא רצוא םוצ ןוחט םענ ַא ךיז יז
 גיטרַאפ ןעלעוו יז זַא ןוא ,רערעדנַא רעד ךָאנרעד ,םיתינעּת ןעטסַאּפ
 ןעמענ ייז ןעלעוו ,ןעגָאז-םילהּת ן'טימ ןוא םיתינעּת יד טימ ןערעוו
 ןעלעוו ,רצוא םעד ןעניפעג ןעלעוו ייז זַא ןוא רצוא םעד ןעכוז
 ןוא -- קלחּכ קלח ,ּבלַאה רעד ףיוא ןעלייטעצ םהיא טימ ךיז ייז
 -רַאפ ,קלח ןעטסערג םעד ! ןייז טעװ סָאד בוט-םוי ַארַאס ! ךַא
 ךָאנרעד .ס'קיוועוו םוחנ ,עטַאט רעד ןעמוקַאּב טעוװ ,ךיז טהעטש
 רעטעפ רעד ךָאנרעד .קלח ןעשּביה ַא ךיוא --- לעסינ רעטעפ רעד
 רעסיורג ַא רָאנ .החּפשמ רעד ןופ םיבורק עגירעּביא יד ןוא יניּפ
 -נָארָאװ יד וצ ,אפוג ָאד יקַאס ןעלאפניירא טעוװ רצוא ם'נופ ?ייט
 -- ךַאּבענ הנמלַא יד ,ּבייוו ס'טחוש םעד השמ .ןעדיא רעווָאק
 הנותח ןופ ןעדער טינ לָאז יז זַא ,לעיפ ױזַא ןעּבעג ןעמ ףרַאד רהיא
 וועטסַאווח ןייק ןעּפעלש ךיז ןערָאּפשרַאפ לאז ןוא לָאמ ַא ךאנ ןעּבָאה
 -רעּביא גָאט ַא םיוק ןיילַא ןעּבָאה סָאװ ,םיבורק עמערָא ערהיא וצ
 -עלעגייפ , ןוא "דיומ יד עמורפ , ,סעט'יאּבג ייווצ יד ,ןעמוקוצ
 ךיוא ןעלעוו ,טנעידרַאפ טשינ סָאד ןעּבָאה ייז שטָאח ,"יאדמשא
 ןעּבָאה ןענַאמ ערעייז סָאװ ,פעיפ ױזַא ןעמוקַאּב ןעגעווטסעד ןופ
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 !ַָאקנָארַאװ ,טנוזעג יז

 טמרעװוש רע -- .עלעטצעטש ןייז טימ ּפִא ךיז טנעגעזעג רלעה רעד

 עטלַא ענייז זעלענרעג {עקנעשוצקעווַא טיירג זיא רע -- ,רצוא זענעונ

 ."דיזמ יד עמורפג טימ טנעדיצניא רעשירַאנ ַא -- .ךיש

 יד לעיפיוו ,ןעסעגעגוצ טינ ךיז טָאה ?עטדעטש סָאד לעיפיוו

 ט'עפעמיש עלעניּפ לעיפיוו ןוא ,ןערָאװעג סאמנ טינ ןענעז ןעשטנעמ

 ?;קנַארָאװ טָאה ,טלעגניילק וצ סע טבַאמעג טינ טייצ ןייז ןיא טָאה

 רעסיורג רעד ןיא רעדניק ס'קיוועוו םוחנ ןופ רהָאפקעװַא ן'רַאמ

 ןעגילָאמַא םעד ןעניוא יד ןיא ייז ייּב ןעמוקַאּב קירוצ ןיירַא טדָאטש

 .נֵאַּב גידעצרַאה תמאּב טָאה סע ןוא ,ץנַאלג ןענילָאמַא ץטימ ןה

 .ןעדייש וצ ךיז םעד טימ ןָאהטענ

 8 טימ יו ךיילג ,ךַאז רענידעכעל א סיּפע טימ יװ ךיילנ

 ס'קיוועוו םוחנ םולש ךיז טָאה יױזַא -- רכבח ןעיירטעג ןוא ןעּבעיכ

 ןעטרָאנ ן'טימ ּהיוח םעד ןופ ןעּביױהעגנָא ,לעטדעטש ןץ'טימ טנעגעזעג

 םרעהעג רעטציא ןיוש ןעבָאה סָאװ ,עלעמיוּב סכילטיא טימ ןוא

 רענעי ףיוא סָאװ ,גרַאּב ן'טימ טזָאלעגסױא ןוא ,ןערעדנַא ןייא וצ

 רענעי ףיוא קסָאװ ,"עדַאװעל, רעד טימ ןוא ,שרדמה-תיּב טייז

 ענייז טימ טכַארּברַאפ טָאה רע ואוו ,רעטרע יד --- ,טדָאטש טייז

 םעּד קילאומש ןופ ,ןעטשרע םעד ןופ גידנענעכער ,םירבח עטסעּב

 | .בננ-עלעגרעג זיּב -- ןעטצעל ן'זיּב ,םותי

 ,טרֶא םענעי ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה רעדנוזַאּב ץנַאג

 טעמּכ טסואוועג טָאה קילאומש גילדעוו ,ןענעלעג ןיא סע ואוו
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 בולע-םולש

 ; ןענַאטשרַאפ טכער טשינ הרבח ןעּבָאה "טָאי , טרָאװ סָאד
 -רעטייוו ןייז ןיא ןעלהעצרעד ןעמונעג טָאה לעוולעוו-ריאמ ןַא רָאנ
 רחָאי ַא רעגרַאק םהיא טָאה ּבייוו ןייז ױזַא יו ,עיפַארנָאיּב רעניד
 רהָאי ַא טימ רעטעּפש ןוא ,לעטַאי ַא ןעריוּבעג הנותח רעד ךָאנ
 ךיז ןעּבָאה --- ?עטַאי ַא ךָאנ ןוא ,לעטַאי ַא ךָאנ ןוא ,לעטַאי א ךָאנ
 .ןיא סָאד סָאװ ןעסיוטשעגנָא הרבח

 -ריאמ ןיא ,עטכישעג ענענייא ןייז ןעלהעצרעד םגידנעעג
 שטַאגלוּב לעקנַאי ןופ עטכישעג רעד וצ רעּבירַא הלגע-לעּב לעוװלעוו
 ןעמענ יד ייּב ןעמעלַא ןעפורעגנָא ,תולגע-ילעב ערעדנַא ןופ ןוא
 ,טָאה רעדעי דרעפ ערעסָאװ ןוא לעיפיוו ,טכַאמעג טנַאקַאּב ןוא
 ,תורינּפ , טָאה סע רעװ ןוא ,"םיסוס, יקַאט ,דרעפ טָאה סע רעוו
 ,"לעפ ,תולבנ

 -ררעפ ףיוא רעּבירַא לעוולעוו-ריאמ ןיא תולגעיילעּב ןופ
 ."םיאיבנ, ףיוא ןוא םיבנג ףיוא ןוא סרענייגיצ ףיוא ןוא רעלדנעה
 -ריאמ טָאה יוזַא --- רעד זיא איבנ ַא זיּב בנג ַא ןופ קוליח רעד
 סיורא-טרהיפ בננ רעד סָאװ -- : ןחעטשרַאפ וצ ןעּבעגעג לעוולעוו
 -טזייוו ןוא טפערט רעד -- ?איבנ, רעד ןוא ,ֿלַאטש ןופ סוס םעד
 םיאיבנ יד טימ ןעמ זומ רעּבירעד .,ךיז טניפעג סוס רעד ואוו ,ןָא
 רעדניק יד ,ןיינ ...םיבנג יד טימ יו רַהעמ ךָאנ טַאלּב ןענָאלש
 ייז סָאװ ,ןערעו עריואוועג טשינ רהֶאֹי ייווצ ןיא סָאד ןעלעוו
 ייווצ יד ןיא הלגעדלעּב לעלעוו-ריאמ ןופ ןערָאװעג עריואוועג ןענעז
 ,חעיסנ רעייז ןופ נעט

 טימ .,הלגע-לעּב ן'טימ טנַאקַאּב ןיוש ןענעז רימ ןַא ,דניצַא
 ןערהעקמוא ךיז רימ ןעגעמ ,םיסוס יירד ענייז טימ ןוא דיוּב ןייז
 יו ,ןעלהעצרעד ןוא ָאקנָארָאװ ןייק קירוצ עלייוו עצרוק ַא ףיוא
 טנעגעזענּפָא ךיז טָאה עיפַארנַאיּב רעגיזָאד רעד ןופ דלעה רעד ױזַא
 ףיוא ןעזָאלרַאפ סָאד טָאה רע רעדייא ,עלעטדרעטש ןייז טימ
 .גידנעטש
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 ךיז ארומ טָאה ןוא ץלעּפ ַא ןיא קידצ ַאזַא זיא רע תמחמ טשינ

 רענעי זַא ,ןָא םהיא טהעג סָאװ .דרעפ טע'בנג'עג ַא וצ ןערהירוצ

 רענעי ףיוא ןעסיימש ךיד ןעמ טעװ ,בנג ַא וד טזיב ?כנג ַא זיא

 .ךַאז רעדנַא ןייַא רעּביא טפיוקעג טשינ יז טֿלָאװ רע רָאנ .טלעוו

 ןעּבָאה טשינ ליוו רע ,ריזח יװ יוזַא ,עיצילָאּפ טנייפ טָאה רע

 טָאה רע ,היארהו !עיצילַאּפ טימ "סעינעינישטאד , םוש ןייק

 םיאנוש ,לוּבלּב ַא ,קילנמוא ןייֵא ,לעקעּפ ַא ךיז ףוא טאהעג לָאמַא

 לעקנַאי ,לעסיפ א טלעטשעגרעטנוא םהיא ןעּבָאה תולנע-ילעּב

 ...1 עמשטוק ןייז ןיא חור ַא ,שטַאגלוּב

 ,השעמ עניטייז ַא ןעלוולעוו-ריאמ ייּב קעווַא-טהענ ָאד ןוא

 טָאה תוישעמ עלַא יד ןופ ןוא ,השעמ ַא ךָאנ ןוא ,השעמ א ךָאנ ןוא

 עקרַאטש טָאה לעוולעוו-ריאמ זַא ,ןייז דשוח קראטש טנָאקעג ןעמ

 ..עיצילַאּפ טימ ןוא םיבנג-דרעפ טימ "סעינעינישטָאד ,

 ,ןעוועג זיא רע -- הלעמ ַא טאהעג רעּבָא רע טָאה רַאפרעד

 טָאה ןוא רעגידוועדערַאּב ַא ,טגָאזעג ןעּביוא ןיוש ןעּבָאה רימ יו

 עגנוי יד ןעטלַאהעגרעטנוא טוג רהעז דער סָאמ ןעיינ ענייז טימ

 ןוא ילָאּפשירַאּב ןייק ָאקנָארָאװ ןופ געוו ןעצנַאג םעד ךעלדניױשרַאּפ

 םהיא ךיז טָאה ליומ סָאד --- ווַאלסַאיערעּפ ןייק ולָאּפשירַאּב ןופ

 םהיא ןופ ןענעז גנידסלַא .וליפא טונימ ןייק ףיוא טכַאמעגוצ טינ

 לעגנוי ַא ןעוועג זיא רע טניז ןופ ,ןערָאװעג עריואוועג רעדניק יד

 סָאה רע ױזַא יו ,ךָאנרעד ןוא ,שטַאגלוּב לעקנַאי ייּב רעסיימש ַא

 טָאה ,הלגע-לעּב ַא ךיז רַאפ ןערָאװעג ןיילַא ןוא טאהעג הנותח

 םהיא טָאה רע רָאנ ,ןעּבָארגעג ,ט'פדור'עג שטַאנלוּב לעקנַאי םהיא

 ױזַא יו ,טלהעצרעד רע טָאה ּבייוו ןייז ןופ ןוא ! דרע רעד ןיא

 ! עציװַאסַארק ַא ,ענעש ַא אקוד ןוא ,לעדיימ א לָאמַא ןעוועג זיא יז

 טינ רעיש-רעיש ! הרּפּכ יד רהיא ךָאנ ןעוועג זיא רע ױזַא יו ןוא

 ! ןעוועג סָאד זיא עיציװַאסַארק ַאזַא --- הנושמ-התימ ַא ןעמונעגנייַא

 טלָאװעג טינ וליפא רע טלָאװ ,רוחּב ַא קירוצ טרעוו רע ןעוו ,טנייה

 ....טאי, ַא ןעוועג ךָאנ רע זיא טלָאמעד רָאנ ,רהיא ףיוא ןעקוק
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 רענעלק ךס ַא ,רעניילק א ןעוועג רע זיא סּכואוו ןיא ,.."! ריד ַאנ ,טסליוו וד זַא :טדער רענייא יװ ,סיפ עטשרעטניה עדייּב
 -ריאמ ןַא ,ךילנעמ זיא'ס .טינ ךרע ןייק רָאנ .ןעקירדואמ ןופ ערעגילק ַא ךס ַא טַאהעג רע טָאה עדרָאמ ַא רָאנ ,ןעקירדואמ ןופ
 ףיוא ןערָאװעג טּפַאחעג גיוא םוג ַא ןופ זיא רע ?ייוו רָאנ ,"םיסוס ענעביוהעג , יד ןופ רָאנ לָאמַא ןעוועג זיא רעצנעט זַא ,טמחהיר -ַאֹּב ךיז טָאה רע סָאװ ,טימרעד ןעֶוועג םזנמ טינ טָאה ?עוולעוו
 זיא ,ןעכַאמ טנַאקעג טשינרַאג םהיא םימ טָאה עמ ןוא םילגר יד
 טנערהעל רע ןוא ןיירַא טנעה יד ןיא םהיא וצ ןעלאפעגניירַא רע
 | .קלּב ןָא טלָאמעד ןופ םהיא טימ

 ,חור-וצ טזָאלעג סוס ןעטירד םעד לעוװלעוו-ריאמ טָאה רַאפרעד
 סָאד זיא ןעוועג .לעצימש ַא טגנַאלרעד ,ןעגעוו אצוי ןופ ,ןעטלעז
 ןוא ,סיפ עטַאנכָאמ טימ ,עּבָארג ַא ןוא ענירעדינ ַא ,עקּפַאקש א
 -טמוק יז סָאװ ,רַאפרעד ,"עט'נסחי, יד םהיא ייּב יז טָאה ןעסייהעג
 טָאה ױזַא --- לָאמַא ןעװעג ןיא יז :סוחי ןעסיורג ַא ןופ סױרַא
 : סעקוועשטשיּפ עלַא טימ ןעלהעצרעדרעּביא טינ יז ןָאק עמ סָאװ ,השעמ עצנַאנ ַא ןענירעד זיא ? םהיא וצ יז טמוק יו .,דרעפ ַא ס'חלג א -- ,געװ ןיא גידנערהָאפ ,פעוולעוו-ריאמ טלהעצרעד
 ,ןעסיוו לָאז רע ןעוו םוראוו ,עטע'בנג'עג ַא זיא יז זַא ,תולד ןייק ןופ ןוא רעצ ןייק ןופ ןעסיוו םינ יוזא לָאז רע ,ןעסיוו וצ ןעּביױוהעגנָא טינ רע טָאה ,טפיוקעג יז טָאה רע תעּב ןוא ,םנח-יצחּב טפיוקעג -קעווא יז טָאה רע רָאנ ,ערעדנַא ןעּבָאה טע'בנג'עג ;טע'בנג'עג יז טָאה ,הלילח ,רע טשינ ,טסייה סָאד .עטע'בנג'עג ַא ,לעכיימש א טימ טלהעצרעד ?עוולעוו-ריאמ יו ,ןעוועג זיא עט'נסחי יד זַא ,רָאנ ךיז טקנעדעג סע .טַארוקַא טּפעלקעג טינ ןעלוולעוו-ריאמ ייַּב טלָאמעד ךָאנ השעמ יד ךיִז טָאה ,סנעטייווצ ,ןוא 4 ןעקנעדעג נָא ךיז ןעמ ןָאק יו --- גנַאפ רהעז ןיוש סָאד זיא ,סנעטשרע
 ! ןעטליגּפָא שממ יסַאט ,,( ענימ עטסנרע ןייֵא ?עוװלעוו-ריאמ ןיוש טכַאמ ייברעד ) ןעטליגּפָא םהיא לָאז עמ ,רהיא וצ טרהירעגוצ טינ ףךיז רע טלָאװ ,וצרעד חכג ַא ייּב ךָאנ ןוא ,עטע'בנג'עג א זיא יז זַא
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 יב .?יאנערָאק, ם'נופ ,ןעטסלעטימ ם'נופ ןָא ןעּביוה רימ

 ןעמָאנ ן'טימ ןעסייהעג רע טָאה הלנע-לעּב םעד לעוולעוו-ריאמ

 "רעד רשפא .טינ ןעמ טסייוו 4? קירדואמ סָאװ רַאפ ,"קירדואמ ,

 יירדואמ ןוא ,יירדואמ טרָאװ ם'נופ ךיז טמענ קיררואמ לייוו ,רַאפ

 ןעמ ףרַאד ,םכח רעסיורג ןייק שטָאח ,םכח שטייט יד זיא

 רע .ןעוועג טשינ קירדואמ רעגיזָאד רעד זיא ,תמא םעד ןעגָאז

 םָאה סָאד .,ָאי סָאד --- ןערהָאי טימ טּפָאטשעגנָא ןעוועג רָאנ זיא

 עגידנעניר יד טימ עדרָאמ רעטלַא ןייז ןופ ןעהעזסיורַא טנָאקעג ןעמ

 ,רענייּב עכיוה יד ןופ ןוא קע ןעטעּפירטעגסױא ןייז ןופ ןוא ןעניוא

 -ניה ןעטיירּב ןעגילָאמַא ןייז ןופ טעשטרַאטסעגסױרַא ןעּבָאה סָאװ

 ןיא ,רעטלע ןייז ףיוא גידנעקוק טשינ ,ןעגעווטסער ןופ ןוא .,ןעט

 רָאנ טעמּכ ןעגעלעג אשמ רעצנאנ רעד טימ ןענָאװ רעצנַאנ רעד

 רָאנ ךיז ןעּבָאה ,?ענשזַאיטסירּפ , ייווצ יד ,ענעי תמחמ ,םהיא ףיוא

 ןעּפעלש יז יו טכאמעג

 םענייא ,ןעמענ טַאהעג ךיוא ןעּבָאה "םיסוס, ייווצ עגיזָאד יד

 רענייז גנַאג רעד ?ייוו ,"רעצנעט , ןעמָאנ ן'טימ ןעפורעג ןעמ טָאה

 .ןעצנַאט ןייא ןיא ןעטלַאהעג טָאה רע ,?עצנעט א טימ ןעוועג זיא

 טָאה סופ רעדעי רָאנ ,טצנַאטענ םהיא ייּב ןעּבָאה סיפ רעיפ עלַא

 "רעד ןוא .טדערעגפיוא טינ ךיז ןעּבָאה ייז ,רעדנוזַאּב טצנַאטעג

 רע .ןעמוקעגסױרַא טשינ סטוג ןייק ןעצנַאט ןייז ןופ זיא רַאפ

 טָאה רעדעיוװ ןוא ;סנייא זיא --- ןעקירדואמ טרהעטשעג רָאנ טָאה

 טלעסײרטעגסױרַא טָאה' ס זַא ,ןעגָאװ םעד טלעסיירטעג ױזַא רע

 "ּפִא םהיא טימ ךיז טָאה לעוולעוו-ריאמ ,ךייַא טלהָאמ .הטשנ יד

 טגָאזעג םהיא רע טָאה -- "1 ןעצנַאט רימ ייּב טסעוו,; :טנעכערעג

 ן'טימ לָאמ א ןוא שטייּב רעד טיט לָאמ ַא טשטייטעגנייא ןוא

 "עג םהיא רע טָאה געוו ןעצנַאנ םעד .שטייּב רעד ןופ פעקעטש

 טָאה סָאד .קלּב םהיא טימ טנערהעלעג ,ןענַאלש ןייא ןיא ןעטלַאה

 ןערָאװעג לעּפתנ טינ זיא רעצנעט ,ןעפלָאהעג סָאװ-גיצניוװ רעּבָא

 םוג םהיא טָאה עמ זַא ,הּברדַא .ןעצנַאט וצ טרעהעגפיוא טינ ןוא

 טימ טרעפטנעענּפָא טָאה רע : רענרע ןעוועג ךָאנ זיא ,טגנַאלרעד
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 םהיא ןעסילשרַאפ ,ןַארַאּב ַא יו ,סיפ ןוא טנעה ן'הילדג ןעדניּב
 -סיוא ךיז טעװ רע זַא ,ױזַא ,קָאלג ַא טימ קעלָאװס םוצ קירטש ןעגנַאל ַא ךרוד טנַאה ןייז ןעװעּפמערקוצ ןעטרָאד ןוא רעמַאק ןיא
 -נָא גידנעליוו טינ רע לָאז ,ןהעטשפיוא ןעלעוו טעװ ןוא ןערעטכינ
 ךיז לָאז טדָאטש עצנַאג יד ןוא ,הפרש ַא ףיוא יוװ ,ןעגנילק ןעּביֹוה
 .."ף טנערּב רעוו, : רעדליפעג ַא ןֹוא םרַאיל ַא טימ ןעפיולפיונוצ

 טימ ןעוועג זיא'ס רעווש יו ,ןהעטשרַאפ וצ ןיא םעד ןופ
 יד רע טָאה ךיז ןענעגעזעג םייּב !ןעדיישעצ ךיז רעטעפ ַאזַא
 : סעציײלּפ יד ןיא ץעז ַא טימ ןוא רעטרעוו םימ טסיירטעג הרבח
 ַאד ?עוו ךיא !ןעהעז ךָאנךיז ן'רימ ,ָאוועשטינ ,השקשינ,
 יו ױזַא ...2!ןעּביילּברַאֿפ סשינ ננַאל ךיוא
 ןופ ןיוש טסייוו רעזעל רעד יו --- טנָאזעג םהיא טָאה ץרַאה סָאד
 ,ןעגנוּבײרשַאּב עגירעהירפ יד

 ייֵז ןיא ךיז טלהיפעג ןוא ךעלעוויטש עיינ יד ןָאהטעגנָא
 טנַאקַאּב ?ּכםדוק הרבח ןעּבָאה ,ןעסּכַאװעגסױא יו ,טונ גיד'היחמ
 ,הלגע-לעּב ן'טימ ןוא ךעלדרעפ יירד עלַא טימ ,דיוּב רעד טימ ךיז
 .ןיירַא טדָאטש רעסיורג רעד ןיא ןענַאד ןופ ןערהיפ ייז טעוו סָאװ

 ןעיורג ַא טימ ןעּביױוא ,ןעדיוּב עלא יוװ דיֹוּב ַא -- דיוּב יד
 ,סעשזָאנַאר טימ ןוא ייח םימ טעּבעגסיוא טוג ,ךוטקעד ןעטעטַאלעג
 "גונעּת, םעד .ןעציז וצ גונעּת ַא ןייז ףרַאד ,ךייוו ,ךיז טכַאד
 ַא ןייּב ןייא טלהיפעג טשינ ןיוש ןעּבָאה ייז זַא ,העיסנ רעד ןופ ןָאט ןערעדנַא ן'פיוא ,םעדכָאנ ןערָאװעג עריואווענ הרבח ןענעז
 ןענעידרַאּפ ייז --- ךעלדרעפ יד ןוא .ךיוּב יד ןיא סָאד .ןעצנַאג
 סעדעי רָאנ ,רעטרעװ עצרוק ןיא שטָאח ןערעוו וצ ןעּבירשַאּב
 פעוולעוו-ריאמ ייּב ) ךעלדרעפ יירד יד םורָאװ ,רעדנוזַאּב לעדרעפ
 -נָא ױזַא ךיז ןעּבָאה ( "םיסוס, ןעסייהעג ייז ןעּבָאה הלגע-לעּב
 ,ןֶא ךיז טרהעק סע יװ ױזַא ,ערעדנַא סָאד טימ סנייא טרהעקעג
 ַא ןעוועג זיא סָאד .ןּבה"ןוידּפ ַא טימ ךאד רענעיורטש ַא ,לשמל
 | .עקיָארט עשידיא
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 םוחנ ןופ החמש יד ןעּבײרשַאּב וצ ףיוא ברַאפ ןעמ טמענ ואוו

 טלַאהניא םעד ןעּבעגעגרעּביא ייז טָאה עמ זַא ,רעדניק ס'קיוועוו

 "יטש רַאּפ יירד טימ םענייאניא יקַאט ףעירּב ןעניזָאד םעד ןופ

 יד ףױא :ןעהערפ רעהירפ ךיז ןעמ לָאז סָאװ ףיוא ?ךעלעוו

 געט ייוצ טעװ עמ סָאװ ,םעד ףיוא רעדָא ? ךעלעוויטש עיינ

 ,םעד ףיוא יצ ,דרעפ ייֵרֵד טימ דיוּב ַא ןיא ןערהָאפ דנַאנַאכָאנ

 רעד ןיא ןייז ןיוש טכַאנ רעד ףיוא ןעגרָאמרעּביא טעוו עמ סָאװ

 ? ווַאלסַאיערעּפ ןיא ,טדָאטש רעסיורנ

 םצעז ,סעקינ'הרבח עסייוו ,םישורּבכע ,םיצקש ,רעהַא טמוק ---

 ױזַא --- ! ךעלעוויטש יד טָא ןָא-טסעמ ןוא טעקעװַא טשרָאק ךייַא

 וצ יירד עלַא טקנעשעג ,לעסינ רעטעפ רעד טעװעדנַאמָאקעג טָאה

 .רעהיוא ןייֵא ןיא ןעמעוו ןוא ןיירַא זָאנ ןיא ןעמעוו ,לענש

 ,ענעגייא :רעדניק טַאהעג בעיל טָאה לעסינ רעטעפ רעד

 ַא םהיא ןופ ןעמוקַאּב זיא רעּבירעד ןוא ,סנייא ץלַא --- עדמערפ

 -עג טָאה סע ,ןעגינעגרַאפ ַא רָאנ ,ףָארטש ןייק טינ ןעוועג לענש

 ,םעד ןופ .רדסּכ העש עּבלַאה ַא ךָאנרעד ןעצרַאמש ליפא טגעמ

 ןעּבָאה ּבעיל ןוא .הנּתמ א ךיוא שטַאּפ ַא זיא ,בעיל טָאה עמ סָאװ

 ןעוועג זיא רע סָאװ ,ןיילַא ןיוש רַאפרעד טאהעג רעדניק יד םהיא

 םענייק לָאמניײק טָאה סָאװ ,החּפשמ רעד ןיא רעניצנייא רעד טעמּכ

 "עג גנוטכַא טשינ ןוא טגנָאזעג טשינ רסומ ןייק ,טפָארטשעג טינ

 טימ ,הּברדא .ןענוװַאד רעדָא ןענרעל לָאז עמ ,ערעדנַא יו ,ןעפעג

 טַאהעג ּבעיל ,סדנוס ַא ןעוועג ךיוא ןילַא רע זיא םיסדנוק רעדניק

 ןעזָאלניירַא ייז טימ םענייאניא ,ןוהט ףיטש ַא ןוא ןוהט וצ ךַאל ַא

 ,ןעדיא ןעטלַא ןייֵא ןיירַא זָאנ ןיא עקעּבַאט-קעמש עיצרָאּפ עטכער ַא

 ןוא ,שרדמה-תיּב ןיא גידנעציז ,ןערָאװעג ןעפַאלשנַא זיא סָאװ

 -םיוא ךיז טָאה רענעי זַא ,"טנוזעג וצ , םעדכָאנ םהיא ןעוועשטניוו

 טסעומש רעװ ןוא יירעטסוה ַא טימ ןוא יירעסינ ַא טימ טּפאהעג

 קינ'הרבח-רעסייוו רהעמ ןעוועג רע ןיא טלָאמעד --- הרוּת-תחמש

 הילדג ןעקנורטעגנָא טָאה ןייֿלַא רע ; סעקינ'הרבח-עסייוו עלַא ןופ

 ןעלָאז ייז ,רעדניק יד ןעפלָאהעג ןוא ןעפנארּב טימ רוּכש םעד
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 - "םיסוס, ענייז טימ חלנע:לעּב לעוולעוו-ריאמ
 .עיפַארגַאיב ןייז טלהעצרעד הלגעהלעב רעד -- ."עט'גסחי; יד ןוא "ךעצנעט , ,"קירדואמ, ; םיסוס יירד יד טימ דיוב ס'לעוולעוויריאמ --- .קינ'הרבחזרעסייוו ַא סעקינ'הרבחזעסייוו טימ -- לעסינ רעטעפ רעד

 .וואלסַאיערעּפ ןייק ,םייהַא םייצ -החנמ םורַא גָאט ןערעדנַא ן'םיוא ,םשה הצרי םא ,ןעמוק ןענָאק ייז ןעלעוו ,ילָאּפשירַאּב ןיא ייז טימ רע לָאז ןעגיטכענ ןַא ןוא ,ןענווַאד ץ'כָאנ רֵלַאֹּב הירפ רעד ןיא גָאט ןערעדנַא ן'פיוא רעדניק יד ןעצעז -םיוא ,םשה ןעמל ,לָאז רע זַא ,טגָאזעגנָא ןעמ טָאה חלנע-לעּב םעד .ןעגער ַא טהעג סע רעדָא ,טלַאק הלילח טרעוו רעמַאט ,רעדניק יד ןעליחוצנייַא ףיוא לֵאׁש ןעטלַא ןייא טימ ערדלָאק עמערַאװ ַא ,ידנימ עּבַאּב רעד ןופ ערטסקע ,הול ץֹוח ןוא .געט ייווצ ףיוא "ךרדל / חדיצ , זיא סָאד -- ןערַאּב ןוא רעייא עטראה ,ךעלכיק :גרַאװ -נעסע ,סנעטירד ,ןוא ,ךעלעוויטש רַאַּפ יירד ,סנעטייווצ ,רהופ ַא ,םנעטשרע ,רעדניק יד ךָאנ טסיש עמ זא ,ןענַאטשעג זיא לעווירּב ןיא .שטיװָאניּבַאר לעסינ רעדורּב ןייז ֹוצ ס'קיוועוו םוחנ ןופ ןעּבירש -ענ ,לעווירּב ַא ענעשעק רעטייוו ַא ןופ ץינרע ןעמוקַאּבסױרַא ןוא טעיליּפשעצ ךיז ,לעוולעוו-ריאמ ןעמָאנ ץטימ דיא רעגידוועדערַאּב א ,הלנע-לעּב רעד טָאה ,ּבוטש ס'לעסינ רעטעפ םוצ ןערהָאפעג -וצ ,וַאלסַאיערעּפ ןופ ,טדָאטש רעסיורג רעד ןופ דרעפ יירד טימ דיוּב ַא ןעמוקעגנָא זיא ( לולא שדוח-שאר טימ ןיוש טָאה טקעמשעג ךָאנ ,םערָאװ טכער ןעוועג ךָאנ זיא ןעסיורד ןיא ) רעמוז ףוס
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 טַאלג יקַאט ןוא ! ןענוװַאד בלאה רעכעה טּפיהעגרעּביא רע טָאה

 ןעפָאלעגמורַא רָאנ ,בירעמ ןייק טינ ,החנמ ןייק טינ טנעװַארעג טינ

 ,סעטַארג יד ךרוד טניה ס'חלג םעד טציירעג ,בנג-עלעגרעג טימ

 ,טלעװ רעד ףיוא ,ָאד ,קרַאמ ןיא ךעלעּפע טע'בנג'עג רעדָא

 םהיא ףיוא רַאג סע ךיז טלָאװ וע ,טסואוועג טינ יּבר רעד סָאד טָאה

 רע ואו ,טלעװ רענעי ףיוא ,טרָאד רעּבָא .טּביולגעג טשינ

 ...1 ץלַא ,ץלַא ,ץ58 ןיוש טסייוו
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 ףיוא לעמיה רעד טזָאלענּפָארַא ךיז טָאה ָאד .( | רערעדנַא ןייק
 סָאװ ,ףָארטש אזַא ןעוועג םינ רָאנ זיאס !טלעװו קע .דרע רעד
 עברַא .טנעידרַאפ ןעּבָאה םינ סָאד לָאז רעכערּברַאפ רעניילק רעד
 סָאװ ןַא ,טכַארעגסױא םהיא ךיז טָאה סע !ןיד-תיּב תותימ
 ןעוועג טלָאװ ,ןייז ןיוש לָאז קסּפ רעד רעכיג סָאװ ןוא רעגנערטש
 ,קילג א ןעפָארטעג ךיז טָאה סע .סנ ַא ןָאהטעג טָאג טָאה .רעסעּב
 רע זַא ,ןעלסינ רעטעפ םוצ םיצולּפ ןעפיול וצ ןעמוקעג זיא ןעמ . קילנמוא רעסיורג ַא ,קילנמוא ןייַא ,ךילטנעגייא ,ןעוועג זיא סָאװ
 יד ,ייּברַאפ זיא טחוש רעד השמ םורָאװ ,רעכיג סָאװ ןהעג לָאז
 ...ןיוש ט'ססוג רע ,טרָאד זיא טדָאטש עצנַאג

 ,ּפָאלק רעיינ ַא רעכערּברַאפ םעניילק ן'רַאפ ןעוועג זיא סָאד
 ןעּבָאה ןיּבר רעדנַא ןייק .ןעטשרע ם'נומ רערעסערג ַא ךָאנ רשפא
 ןיא סָאד ,ןיּבר םעד טָא יו ,טאהעג בעיל טינ ױזַא םידימלּת יד
 הרבח ןעוו ,טלָאמעד טשרע !  יּבר ןייק םינ ,ךַאלמ ַא סיּפע ןעוועג
 ,ןעצרַאװש טימ ןעטקעדעגרעּביא ןייֵא ,םהיא ןעּבָאה הטמה-יאשונ
 ן'םיוא קעװַא-נָארט ַא ןוא סעצײלּפ יד ףיוא ּפַאח ַא ןעּבעגעג
 רעד ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ זיא טדָאטש עצנַאג יד ןוא טרָא ןעגילייה
 ַא רַאפ סָאװ ,טנַאמרעד ךיז רעדניק ס'קיוועוו םוחנ ןעּבָאה ,היול
 טשינ ןעּבָאה ייז טייוו יו ןוא ,ןעוועג זיא סָאד יּבר רענעטנַאילירּב
 טָאה ןערערט ןופ לָאװק ַא ןוא -- ןעווענַאש וצ םהיא טסואוועג
 ףרַאדַאּב רעדורּב םענעגייא ןייַא ךָאנ  .ייז ייּב טנעפעענפיוא ךיז
 ,ןיּבר ןעגנוי רעייז ךָאנ טנייוועג ןעּבָאה יד יוװ ,ןענייוו טינ ױזַא ןעמ
 .טחוש םעד השמ

 .םולש טנייוועג טָאה עלַא ןופ רעמערַאװ ןוא עלַא ןופ רהעמ
 אטוח א ,רעטגידניזרַאפ ַא םהיא ןעגעק טלהיפעג ךיז טָאה רעד
 ןעטסעּב ן'ראפ ןעטלַאהעג יּבר רעד םהיא טָאה ,סנעטשרע  .רֹומג
 טסואוװעג ןעטלעז רע טָאה ףוס םוצ ,ןעטסכילרהע ן'רַאפ ןוא
 רע זַא ,טכַאמענ רָאנ ךיז טָאה רע .ןענעייל סָאד גָאטשרענָאד
 רעד טימ טהערדעג ןוא ןעגנוזעג ןוא ךיז טלעקָאשענ ,טסייוו
 לָאמ לעיפיוו טנייה ! טרַאנעגּפָא ,טרַאנעגּפָא ,טרַאנעגּפָא --- טנַאה
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 םהיא רַאפ ךיז טעװ רעוו --- םותי ַא ןוא לעגנוי םערָא ןייַא ,ליוו

 "תיּב ןופ שמש רעד עטָאנ !בנג א ךָאנ וצרעד ןוא ? ןעמעננָא

 ןוא ,רודיס ןעדמערפ ַא טימ לָאמנייא טּפַאחעג םהיא טָאה שרדמ

 -סיוא םהיא ייַּב טָאה ,סענילּב ןוא לענייּב טקַאּב סָאװ ,היתּב-עדור

 הוצמ ַא זיא ןעכלעזַא -- םעזוּב ןופ שזרָאק ןעּבלַאה ַא טלעסיירטעג

 ! תושפנ-תנּכס --- ליומ ַא רע טָאה וצרעד ! רענייּב יד ןעכערּב וצ

 --- ןערעי ףיוא ןוא ,ןורסח רעדנַא ןייַא ךייא רע טָאה ןעמעלַא ףיוא

 ןעלעטשוצנייַא ןוא רקפה רע זיא ןייֿלַא ?ייוו ןוא ,שינעמענוצ ַא

 "רעטנוא רעדנוזַאּב ןעכילטיא בעיל רע טָאה ,סָאװ טשינ רע טָאה

 לָאז רענעי זַא ױזַא ,ערעשטָאק ַא יו ,סופ ןעסיוורַאּב ןייז ןעלעטש

 ,ןילַא בר רעד ןייז סע געמ --- זיא רע גנַאל יװ ןעהיצסיוא ךיז

 סָאד !ןיירַא דרע רעד ןיא ץוּפ --- עק'טחוש יד רעדָא ןיציּבר יד

 םייצ רעד טימ ןוא ,ןעלעפעג קרַאטש ןע'מולש םעניילק םעד ןיא

 ןעגָארטעג םהיא טָאה רע זַא ,ןענירקעג בעיל ױזַא םהיא רע טָאה

 ,ענעשעק ןיא שיט ס'עק'טחוש רעד ןופ טיורּב רעקיטש עצנַאג

 -רעקוצ רעד ןופ טנע'הקל'עגקעוװַא יקַאט לָאמַא ןוא ,הבננּב הליחמ

 .רעקוצ טָאהעג ּבעיל טָאה רע .ךיוא רעקוצ ?עקיטש ַא עקשוּפ

 ,ןוטיטירַאגיצ ַא טַאהעג בעיל עלעגרעג רעּבָא טָאה ץלא ןופ רהעמ

 ,ךאז ַאזַא ןעמ טגירק ואוו רָאנ ! לעסָאריּפַאּפ ַא ךָאנ ןעננַאגעגסױא

 זיא עטַאט רעד ןוא ,טינ טרעכיור ןוא קנַארק זיא יּבר רעד זַא

 רעטּפָא ךיז לָאז רע ,הצע ןייֵא ןעּבענעג עלעגרעג םהיא טָאה ?ָאטינ

 ךָאד טרעכיור רענעי -- ןעלסינ רעטעפ םוצ ןעּפַאחניײרַא לעסיּב ַא

 ! "קעּבויד עוודעּפ

 טָאה לעסינ רעטעפ רעד .הצע עליואוו ַא ןעוועג זיא סָאד

 "עג םהיא ייּב זיא ןוטיט עקשוּפ יד .טנַאה עטיירב א טאהעג

 .לעגעיּפש ן'רעטנוא ,סמיזעג ן'םיוא ,יירפ ןוא קנַארפ ,ןעפָא ןענַאטש

 ,ןעּפַאחנירַא ךילטּפָא ןעּביױהעגנָא םולש רעניילק רעד ךיז טָאה ןיחא

 ןירַא ןוא קעּבויד ינעמשז עלופ ַא ןעמעננָא ,רי יד ןעקעטשניירַא

 יר זַא ,ןטש השעמ ,ןעפערט ךיז ףרַאדַאּב .סענעשעקנעזיוה יד ןיא

 טינ ,ןעהעזרעד פרַאד יז אקוד ןוא ) סע טהעזרעד ?עדָאה עמהומ
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 ? ךילגעמ סָאד ןיא ױזַא יו ."בונגת אל , ןופ ןאל ן'םיוא ןייז
 טסייה סָאד ּביוא ,רהיא טגָאז ןוא -- ןעכרָאה רהיא טעװ םִא
 .טע'בנג'עג

 ןיוש ,ןערַאּב ןוא לעּפע ןעמוקעגפיוא סָאװ-רָאנ ,ןעּבעל-רעמוז
 הרוחס רעייז טימ טנעלעגסיוא ,ךָאנ ןעציז רעּביײװ ,ךילטכַאנרַאפ
 -ערעג ם'נופ ןעדער ,דרע רעד ףיֹוא רָאנ רעדָא ,ךעלשיט יד ףיוא
 סָאװ ,םעד ןופ ,ןעטסּבױא ףיוא זיא רהָאי סגיטנייה סָאװ ,שינעט
 א ןיא ,ןעגער ןייק טינ טהעג סע ןַא ןוא ,טינ טהעג ןעגער ןייק
 ןענַאמ יד .,יילפ ךס ַא ָאד ןיא ,ּביוטש ַא זיא'ס זא ןוא ,ביוטש
 ,םירעמ-החנמ ַא ןיײרַא-ןעּפַאח ,שרדמ-תיּב ןיא ןענעז רעּביײװ יד ןופ
 "הרבח-עסייוו ךיז ןעזָאל טלָאמעד .טייצ עטסעּב יד זיא טלָאמער
 הרבח ,לעּפע עטסיזמוא ןעגירק וצ -- טייּברַא רעד ףיוא סעקינ
 ףיוא ןוא ,ךעלקעטש טימ טנעּפָאװעגנָא עלַא ןוא סיוורַאּב ןעהעג
 עמ ןוא ,ךעלעקשטַאה יװ ןעגיוּבעגסיױא ,ךעלסעוושט ךעלקעטש יד
 רענייא .,?טשטָאּפ , ןעפורעגנָא םרעוו סָאד -- ןעפיול ךיז טזָאל
 ןעטלַאה סָאװ ,ךעלדנױשרַאּפ ןענעז עגירעּביא יד ןוא ,דרעפ סָאד זיא
 ןעפייפ ןוא רעטנוא-ןעקוה ,םהיא ןעּביירט ,פעמיוצ ם'ייּב םהיא
 עּפוק רעד וצ טמוק סע זַא טַארוקַא ןוא .?! לַאשָאּפ , :ןעיירש ןוא
 יקלַאּפ, :עדנַאמָאק ַא עלעגרעג םוהט ,ךעלרַאּב רעדָא ךעלעּפע
 ,ךעלקעטש עטַאװעקשטַאה יד טימ רַאש ַא חרבח ןעוהט -- "! יָאלָאד
 טקרעמַאּב ,סיורג רהעז ןעפיול ם'נופ זיא ּביוטש רעד תמחמ ןוא
 רעדָא ךעלעּפע עטּפַאחעגנָא עכילטע ךיז ןעשטַאק סע יװ ,טינ ןעמ
 ןוא ,סיוא עלעגרעג ךיז םהיצ ,פעסיּב ַא ןעפָאלענּפָא ,ךעלרַאּב
 טמענ עמ ןוא דרע רעד ףיוא ,סעקינ'הרבחדעסייוו יד --- םהיא ךָאנ
 ןיא רעוװ טּפוטש עמ .ךעלעּפע עטּפַאחעגנָא יד וצ ,"ביור , םוצ ךיז
 זיא'ס !טּבעלעג יח -- ןירַא ליומ ןיא ךיילג רעװ ,סענעשעס יד
 יו ,ךעלעּפע יד טגעלעגנָא יױזַא טינ זיא'ס ,חבנג יד סיז ױזַא טינ
 ! ךיליירפ טָאלג זיא'ס

 סע רעוו שטָאח ,גנוי רעכיליירפ ַא טּפיוהרעּביא זיא עלעגרעג
 רע לעיפיוו ןיירא םהיא ןיא טנעל רעד -- ןעצרַאה ןיא טָאג טָאה
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 עלַא םהיא ןעּבָאה ,ךעלדיימ ןוא ךעלּבייװ ןעוועגנ זיא'ס לעיפיוו זַא
 ןוא ,,דמושמ, ןוא ,"'בננג :תוללק עטדיט טימ ןעטלָאשעג

 םוצ השעמ-תענ טכַאלענ ןוא ,טרָאק רעד ןיא סָאװ ןוא ,"ערילח,

 טגָאזעג ךיז טָאה -- ?! טייל עניימ ןופ זיא רעד טָא !  טדיוט
 -רַאפ .רבח םהיא טימ ןערָאװעג זיא ןוא ס'קיוועוו םוחנ םולש

 ס'נעטאט , א םורָאװ ,ןעסיוו טינ לָאז רענייק זַא ,דוסּב ,ךיז טהעטש

 ןע'רבח ַאזַא רַאפ קסּפ ןע'סואימ א ןעּבָאה טנַאקעגנ טלָאװ "דניק א

 .וצרעד בננ ַא ןוא ?עגנוי ַא ס'ניכעק א טימ ךיז

 םעד ןיא טייקסיז ןימ רעדנוזַאב א ןעוועג רעּבָא ןיא סע

 ךיז ןָאק עמ ןעכלעו טימ ,לעגנוי ַאזַא טימ אקוד ךיז ןע'רבח
 רָאֹּפ ַא ןעדער ,בירעמל החנמ ןיּב ,ךילטכַאנרַאפ רָאנ ןענעגענַאּב

 ּפָארַא עדייּב ןעפיול ןעזָאל ךיז ,ןעצנוק רָאּפ ַא ןעכַאמ ,רעטרעוו

 -נירַא ןעגינענרַאפ רעדנוזַאּב ַא ןעוועג זיא סע ,המודכו ,גרַאּב א
 ַא לָאמַא ,טינ טהעז רענייק זָא ,ןיירַא טנאה ןיא םהיא ןעקור

 -- טיֹורּב לעקיטש א טאלנ לָאמַא ןוא עקרעקוצ ַא לָאמַא ,ןעשַארג

 ַא יו טינ הלילח ,הּבר החמשּב ןעמונעג גנידסלַא טָאה עלעגרעג

 טימ ןעמונענוצ רָאנ ,וליפא קנַאד ןייק טנָאזעג טשינ ןוא ,הבדנ

 ךיז ןעסייהעג ןוא ,םהיא טמוק סָאו ,בוח א יו ,טנעה עדייּב

 ןופ לָאז עמ ױזַא יו ,תוצע ןעּבעגעג ,לָאמ א ךָאנ ןעגרָאמ ןעגנערּב
 טשינ .ןענע'בנג ,הליחמ ,טסייה סָאד ,"ןעגירק , ןעגנעווטענייז

 רענענייא רעד ,?ש87 .,לעדייא רָאנ ,הלילח טרַא ןעּבָארנ ן'פיוא

 רָאנ ַא ןיא אקוד ןוא ,םירבח ענייז טנערהעלעגסיוא טָאה עלעגרעג

 ,קרַאמ ןיא לעּפע טסיזמוא ןעגירק ןָאק עמ ױזַא יו ,טייצ רעצרוק

 .הלילח ,רענטרענ עדמערפ ןופ טשינ טניימ עמ .,ןעראּב רעדָא

 ןעלעטשנייַא סע ךיז טעוו דניק ַא ס'נעטַאט ַא רַאפ סָאװ םורָאװ
 ַא ןיא ןעננירּפשנײרַא ,טיױלּפ ַא רעּביא ,יוג ַא יו ,ןעכירקרעּבירַא

 ןעכערּב ןָאק סָאװ ,רמוש ַא ךיז טניפעג סע ואוו ,ןעטרָאנ ןעדמערפ

 ? ןעשטנעמ ַא ןייז סרוד ןָאק סָאװ ,טייק ַא ףיוא טנוה ַא ןוא ,ןייּב ַא

 בננ-עלעגרעג ייז טָאה ליו עמ ?עיפיוו ?לעּפע טסיזמוא ןענירק

 וצ רבוע טשינ וליפא ןוא ,ךיז נידנעלעיּפש רָאנ טנערהעלעגסיוא
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 -רעטעּפש ןוא ,טנערעלעג טינ ןוא טנעװַאדעג טינ : ןיירַא דָאּב ןיא

 -ַאֹּב ,ןערָאװעג קנַארק טוג רָאנ ןיוש זיא טחוש רעד השמ זַא ,וצ

 ןעּביֹוהעגנָא הרבח ןעּבָאה ,ךיז טגעלעגקעװַא ןוא "רָאד , יד ןעמוק

 טימ ןע'רבח ךיז ,סעקעדייּב ןעגָאלש ,סַאּפעטסוּפ ןהעגוצמורַא

 עשי'רזממ טימ ,רעסיוורָאּב ַא ןוא םותי ַא לעגנוי ַא ,בנג-עלעגרעג

 ןייז !קַאיסָאּב רעטכער ַא -- ּפיל רענעטלַאּפשעצ ַא טימ ,ןעגיוא
 ,עמַאמ ןייז םהיא טָאה סָאד רָאנ ,ןושרג ןעוועג זיא ןעמָאנ רע'תמא

 ןעמָאנ םעד ןוא ,ןעניוצרַאפ ױזַא ,רע טגָאז ,ןיכעק יד הנייפ-הרש

 ,עטַאטפיטש ןייז ,רע טנָאז ,טנעלענוצ ןיוש םהיא טָאה "בנגע

 ,רע טנָאז ,טלָאמעד ךָאנ טָאה רע שטָאח ,רעקעה רעד ריאמ-ףסוי

 טינ םהיא לָאז עמ .טע'בנג'עגקעװַא טינ ךַאז ןייק םענייק ייּב

 בנג ןייק רשפא רע טלָאװ ,בנג ןעּבעג ןעמָאנ א ,רע טנָאז ,ןעוועג

 -ףיוא ייז ,רע טגָאז ,ןיוש רע טעװ טציא ,ןערָאװעג טינ לָאמנייק

 וצ סָאװ ןייז רָאנ לָאז סע יאולה -- בנג ַא ןערעוו ,סיעכהלדוצ

 ...} ןענע'בנג

 טימ ןוא טסנרע ץנאנ טמהירַאּב בננ-עלעגרעג ךיז טָאה יוזא

 ןעוועג זיא סָאװ ,ס'קיוועוו םוחנ םולש רַאפ ןעסיורג ַא ןופ ענימ ַא

 רעד טימ ןוא ןעגיוא ענולק יד טימ לעגנוי ם'נופ טשַאררעּביא

 ןעסָאלשעג ייז ןעּבָאה טפַאשטנַאקַאּב רעייז ,ּפיל רענעטלַאּפשעצ

 רעד השמ זיא ךָאו עצנַאנ ַא ,רדח ןיא טחוש םעד השמ ייּב יקַאט

 ,טחוש א ןעוועג רע זיא גָאטשרענָאד רָאנ ,דמלמ ַא ןעוועג טחוש
 -נָאטשרענָאד םעד ךיז ןעּבָאה ךעלדיימ עֶלַא ןוא ךעלּבײװ עלַא ןוא

 ןוא זנעג ,תופוע ערעייז טימ טלעמאזעגפיונוצ ָאד גָאט ןעגיד

 א טימ לע'רוחב א רענייא ןעוועג זיא ייז ןעשיווצ .סעקשטַאק
 טימ ךיוא -- עלענרעג ןעוועג זיא סָאד -- פיל רענעטלַאּפשעצ

 םוצ טקישעג םהיא ךרוד טָאה ןיכעק יד עמַאס יד סָאװ ,ףוע ןייַא
 ןוא ךעלּביוו יד ןעשיווצ גידנעציז .תּבש ףיוא ןעליוק טחוש

 -עג עלענרעג רעד טָא ?לייוורעד טָאה ,טחוש ן'פיוא גידנעטרַאװ
 הנושמ עכלעזַא טכַאמעג טָאה רע ,טסייה סָאד ,םלוע םעד טלייוו
 ,תויועה ענ'ענושמ עכלעזַא ןוא סעקסיּפ ענדָאמ עכלעזַא ,ןעלעטשנָא
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 "עצ ַא טימ רוחב ַא -- עלענרעג -- .קידצ ַא -- טהוש רעד השמ

 ייב טקַאּפעג -- .לעּפע ןענע'בנג ןופ טסנוק יד -- .ּפיל רענעטלַאּפש

 .טדיוט ס'ניבר םעד -- .קַאבַאט עקשוּפ רעד

 ןעמ טָאה טזָאלעגרעּביא זַא ,ןהעטשרַאפ ןעמ ףרַאד סָאד

 רעד .רקפה ףיוא ױזַא טָאלג טינ סיּפע לעטדעטש ןיא גראווניילק

 ןיֵא ,ךירדס ַא טימ דמלמ ַא טכוזעג ייז רַאפ טָאה רעטָאפ

 יב ןעלָאז רעדניק יד :טסייה סָאד .םענייאניא ,סּפורטיּפַא

 יז ףױא לָאז יּבר רעד ןוא ,טסעק ןעסע יא ,ןענרעל יא םהיא

 .םורַא ןוא םורַא ןעטָארעגּפָא םהיא זיא סע ןוא .ןעּבענ החנשה

 םָאה רע סָאװ ,חינשמילעּב ן'טימ ,סּפורטיּפַא ץ'טימ יּבר רעד

 ,רעטלעיּפשעגסױא ןייֵא ןעוועג זיא ,רעדניק ענייז רַאֿפ ןענופעג

 ,ןהוז ַא ס'טחוש רעוװָאקנָארָאװ ןעטלַא םעד יקַאט ,רענעטָארעג ַא

 | .טחוש רעד השפ

 גלפומ ַא ,עקצַאצ ַא ,ןַאמרעגנוי רענעדייז ַא ןעוועג זיא סָאד

 א ןופ טנעמיד ַא טָאלג ןוא ,ך"נּת-לעּב רענעש א ןוא הרותּב

 ןיא יּבר רעד טָא סָאװ ,ןעוועג רעּבָא זיא ןורסח רעד .ןעשטנעמ

 א וצ ,רעּמוג ַא וצ ןיוש עבטּב ןוא רעטנוזענ ןייק טשינ ןעוועג

 טינ -- ךרד םעיינ ַא ףיוא םידימ?ּת ענייז טימ ןעגנאנעג ,רעכייוו

 רעדניק יד עכלעוו וצ ,דער עמערַאװ עכייוו עטונ טימ רָאנ ,ץימש טימ

 יז ןעּבָאה יקַאט רעּבירעד ןוא ,ןערָאװעג טניואוועֶג טינרָאג ןענעז

 םהיא טרהיפעג הליחמ ,סיפ יד זיּב ּפָאק ןופ ןיּבר םעד טרַאנעגּפָא

115 



114 , 
 םכולע-םולש

 רעטעפ רעד ,..טינ טחעז רענייק זַא ,ןעניוא יד ךיוא טשיוו ,?עסינ
 יד וצ-טפור עטַאט רעד .,, סע טמוק יװ ? ןענייוו לָאז לעסינ
 .תועבטמ ענרעּבליז וצ עלעטייּב ןופ סױרַא-טמענ ,זייווניצנייא הרבח
 -נָא רעהירפ ןופ ךָאנ טָאה ידנימ עּבַאּב יד ןוא ,ךיוא עמַאמ יד
 תחַא -- טלענניילק ?ערעיּפַאּפ ַא ןיא רעדנוזַאּב ןעכילטיא טיירגענ
 יד ,ןעפלעה לָאז טָאג !עּבטמ עטכער א ןייז סָאד טעװ תחַאל
 רעדער יד .טרהירעג ייז ןעּבָאה טא .ןערהיר ןיוש ןעלָאז ןעדיוּב
 . פוטש ַא לָאמ ַא טימ ןעּבעגעג ךיז טָאה םלוע רעד .ךיז ןעלקיוק
 ךיז טקוק סױרַא דיוּב רעד ןופ "! ךילצמ טייז !טנוזעג טרהָאּפ,
 םוצ ,לָאמ ַא ךאנ ןעלעוו טלָאװ יז יו ךיילג ,ידנימ עּבַאּב יד םוא
 טזָאלרַאפ טָאה יז סָאװ ,טרָא םעד ףיוא קוק ַא ןעּבעג ,לָאמ ןעטצעל
 ןיֵא ןָא רעדעיוו ייז טמענ סע  ,..גיּבייא ףיֹוא ,גידנעטש ףיוא
 לָאמ א ךָאנ ףיוא ךיז טּפַאח תונמחר ןופ 5היפעג סָאד ןוא טעמוא
 ךיז טליוו סע --- ןעשָאלרַאפ טרעוו ןוא עלייוו ַא ףיוא ייז ייּב
 ...ץנימ לעסיּב סָאד ןעלהעצרעּביא

 ךיז טָאה רעדימרַאה ןעצנַאג ןץ'טימ םארערַאט ןעצנַאג ם'נופ
 ןענעז ןעדיוּב יד .שינעגייושליטש ַא טזָאלעגסיױוא ףוסד7ּכ-ףוס
 ןופ חיר ַא ,ביוטש ןעטכידעג ַא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעּביא ,קעװַא
 -םעלסיּב ןעמונעג טָאה םלוע רעד .טיײקטסוּפ ענדָאמ ַא ןוא עלָאמס
 רעד ,רעהַא רעד ,ןהענעצ ךיז ,טמעשרַאפ יו ,זייווניצנייא ,זייוו
 -- לעסינ רעטעפ רעד .ענעסימשענּפָא יד יו ךיילג סיּפע ,ןיהַא
 עלא ןופ רעטעּפש ןעּבילּבעג .ןערָאװעג ןענורטנַא רָאג זיא רענעי
 ןוא ןענאטשעג גננאליגנַאל ךָאנ זיא רע .ןזח רעד ילא-לאומש זיא
 יד טנאה רעד טימ טלעטשראפ ,ענערהָאפעגּפָא יד טקוקעגכָאנ
 -ענ קרַאטש יוזַא טינרָאג תמאּב טָאה סָאװ ,ןוז רעד ןופ ןעגיוא
 טימ רע טָאה ךָאנרעד .טניישעג קרַאטש ױזַא טינרָאג ןוא ןעטָארּב
 - ע ד ,  :ןיילא ךיז וצ ןעּבעגעג גָאז א עלעכיימש רעטיּב א
 .,.."םערעוו יוו יוזא ,ךיז טכירקעצ םלוע

 .ןעניּפשענסױא טָאה רע ןוא
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 םעד ,קינ'ומש-חמי םעד ,עלירעּפָאּפ ןאוויא םעד ,קינ'אבוסו-?לוז

 טשינ טניימעג יז טָאה סָאד ...קינוּביפּכ םעד ,גנילפרואווסיוא

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ךוּב ןעגיזָאד ם'נופ רּבחמ םעד רָאנ ,םענייק

 זַא ,ןייז ןָאק סע גידלוש המשנ יד טָאג ,לעכַאּבענ ַא השעמ-תעּב

 סע ןעוו ,עמַאמ רעד ןופ "ענזיטָא עטכער ַא טּפַאחעג טלָאװ רע

 טינ םהיא טזייל ןוא ידנימ עּבַאּב עטלַא יד ןײרַא טינ ךיז טשימ

 טלַאה לעקינייא רהיא טימ זַא ,ןעהעזרעד .שטעּפ ע'נמוזמ ןופ סיוא

 : םלוע ןעצנַאג םוצ ןעפורעגנָא ידנימ עּבַאּב יד ךיז טָאה ,לָאמש סע

 זַא ,םינומרק ןופ גהנמ א יא זנוא ייּב !ךעלרעדניק ---

 ךיז ןעמ ףרַאדַאּב ,ןערהָאפקעװַא ן'רַאפ ךיז טנענעזעג עמ רעדייא

 ...םונימ ןייא ףיוא שטָאח ןעצעזוצ

 -"םותי'רַאפ רעד ףיוא טצעזעגקעווַא ךיז טָאה ידנימ עּבַאּב יד

 ןוא טלַא וצ ןעוועג יז זיא ןערהיפרעּביא םוצ סָאװ ,עּפַאנַאק רעט

 טָאה םלוע רעצנַאג רעד ןוא ,ןעמעוו ןעוועג טינ זיא ןעפיוקראפ

 ,פיטש עלייוו ַא ןערָאװעג זיא'ס ןוא ,רהיא ךָאנ טצעזעגקעווַא ךיז

 רעטצעל רעד ןעמוקעג זיא ךָאנרעד ,ןעהילפוצכרוד געילפ ַא שטָאח

 סָאד ןוא ךיז ןענעגעזעג סָאד -- רעטסרעוװש עמַאס רעד ,טקַא

 .ןעמוקעגרעּביא ךיוא סָאד זיא ןעמ --- טָאג ןעקנַאד ןוא ךיז ןעשוק

 ךָאנ ןוא "!טנוזעג טייז; לָאמ ַא ךָאנ .טיירג ןענעז ןעדיוּב יד

 ןופ שינעשיװ ַא לָאמ א רעדעיוװ ןוא 71 טנוזעג טרהָאפ , לָאמ א

 ,רלַאװג ! סעקסיּפ ,סעקסיּפ ןוא ,זענ ןופ ןעציינש ַא ןוא ןעניוא

 יד ךָאנ טינ ךַאמ ןוא ןייֵא ךיז טלַאה הענ !םלוע 90 ונוּבר

 ןעכַאמ ןוא סרעדיוג יד טימ ןערעטיצ ,ךיז ןעמירק ייז יו ,רעּבייוו

 רעהעג סע יװ ,ךיז ןענעגעזעג טינ וליפא ןעזָאל ייז ...| סעקסיפ

 ,ןעצרַאה ן'פיוא גיטעמוא קרַאטש לָאמ ַא טימ טרעוו סע .ןייז וצ

 תונמחר ַא ,עמַאמ רעד ףיוא תונמחר ַא ,ןעטַאט ן'פםיוא תונמחר א

 ןעזייַא טימ ןעטלַא רהיא ןעמ טגָארט טָא .ידנימ עּבַאּב רעד ףיוא

 סע ...םיכירכ ת ערהיא ןעגיל טרָאד ; ןעטסַאק ןעטעװַאקעג

 -ןייו א ךיז טסולג סע .המשנ רעד ייּב ןָא-םענ ַא ,ּפוצ ַא טוהט

 רעטעפ רעד יװ ,שטנעמ ַאזַא זַא ,טהעז עמ זַא ,טרפבו .,ןוהט



119 
 בולע-םולש

 זַא ,טציא רָאנ .םענייק טימ טשינ טרער ,רעגייווש ַא עבטב זיא
 רע .טדערעצ ןד ךיז טָאה ,ָאקנָארָאװ ןופ סױרַא-טרהָאפ םוחנ בר
 ןעּבָאה לָאז רע ,ןערהָאפסױרַא ךיוא ,רע טגָאז ,ןעוועג וליפא טלָאװ
 -רַאפ ןעוועג ןלעב ַא טלָאװ רע ! חֹור רעד סָאד טּפַאח ,ןיהואוו
 רעד סָאד טּפַאה .ןעמעוו ןעּבָאה לָאז רע ,טפעשעג ןייז ןעמיוק
 טרעה ןד ןוא ,ןלזנ ַא יװ ,םהיא ףיוא טקוק ולא-לאומש ..,! חור
 ! טרערעצ ךיז טָאה שטנעמ ַא ,רעטרעוו טימ ןעטיש וצ ףיוא טשינ
 ערעדנַא ןהעג וצ ןעמוק סע ןעוו ,טלָאמעד טשרע רע טרעוו ןעגיװשנַא
 ס'בָאנ סנייא ,טרָאטש עצנַאג יד טמוק ןעמוק ןוא .,ןענעגעזעג ךיז
 ,זענ יד טזָאלעגּפָארַא עלא .רעּבייו ךָאנרעד ,ןעדיא רעהירפ .ערעדנַא
 ןצ טכַארּבעג טָאה ענידיא ןייא ,טנייוװרַאפ ערעדנַא .טגרָאזרַאֿפ עלַא
 ..| תינקדצ א ענידיא ַא ,ןעטקעפנַאק-עיסַאּפנַאמ רעדניק יד ןענָארט

 הנותח ןעּבָאה סָאװ ,רעּביײװ ייווצ יד ןענעז טנייוורשפ קרַאטש
 עמורפ , ןענעז סָאד .ּבוטש ןיא סעשטיװָאניּבַאר יד יב טַאהעג
 יד ."יארמשַא-עלעגייפ , ןוא לעגייא ןעדנילּב ן'טימ "ריומ יד
 יד טציינשעג ןוא ןעגיוא יד טשיוועג קרַאטש ױזַא ןעּבָאה ייווצ
 רעניילק רעד ,םולש זַא ,סעקסיּפ ענדָאמ עכלעזַא טכַאמענ ןוא זענ
 ,ןעדייב ייז טָאה ןוא ןעטלַאהנייַא טנַאקעג טשינ ךיז טָאה ,"ץל,
 -עגכַאנ גיצנוק ,סעציײלּפ ערעייז רעטניח ,טרָא ן'םיוא ָאד יקַאט
 ,זָאנ יד ןעציינש ןעּבלעז ן'טימ ןוא סעקסיּפ עבלעז יד טימ טכַאמ
 ןעגיבליה א ןעסָאשעגסיױא לָאמ עֶלַא ןעּבָאה גרַאװניילק הרבח ןוא
 רעד זיא סָאװ, :הנותח ַא ןעּביױוהעגנָא ךיז טָאה ,רעטכעלעג
 ןוא ,עזייּב ַא ?לכּב ענידיא ַא ,רּתסא-היח עמַאמ יד " רעדנעלעג
 ,ןערהָאפקעװַא ם'נופ טמַארערַאטרַאפ ןוא טנרָאצרַאפ ךָאנ וצרעד
 -עצ רהיא טזָאלענסױא ןוא טיײּברַא עַלַא ןעפרָאװעגקעװַא טָאה
 ןהעגרעד טלָאװעג רָאנ טָאה יז .רעדניק יד וצ ץרַאה טגיטהעוו
 יד ןיא סָאװ ןוא ?רעדנעלעג רעד זיא סָאװ; ;לכש םעד
 ןוא ףליה וצ ןעמוקעג רהיא דיומ יד עמורפ זיא ..."? הלורג
 סָאד זַא ,"טייקגינייר , א ייּב ןערעווש ןהעג טעוװ יז זַא ,טנָאזעג
 םעד ,ץילָאװַָאמַאס םעד ,,קירוועוו םעניילק םעד טָא ןופ טמַאטש
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 ןעניוועג .ןעגינעגרַאפ ַא םהיא ייַּב זיא ךָאש ַא ןעלעיּפש .ןע'מוחנ

 ייּב עבט ענדָאמ ַא .קילג ַא םהיא ייּב זיא ךָאש ַא ןע'מוחנ בר ייב

 --- רע טניוועג ,רע טיירש -- רע טלעיּפשרַאפ ;ן'ילא-?אומש םעד

 סלייטנעטסרהעמ .,ןעטלעז רע טניוװעג ןעניוועג רָאנ .רע טיירש

 םָאה רע זַא ,רע טיירש ,טלעיּפשרַאפ רע זַא ןוא ,רע טלעיּפשרַאפ

 סָאװ ,לעגיצ םעד טימ טשינ ןעגנַאגעג זיא רע זַא ,תועט א טָאהעג

 טלָאװ ,שרעדנַא ןהעג ןעוועג לָאז רע זַא ןוא ,טלָאװעג טָאה רע

 ...! טלעיּפשרַאפ רערעדנַא רעד

 טָאה ,לעסינ רעטעפ רעד ןעסעזעג זיא'ס זַא ,לעיּפש ַאזַא ייּב

 : ן'ילא-לאומש טגערפעג רע םָאה .ןעדייפ טנַאקעג טשינ רע

 ןעועג טינ רעּבָא זיא םוחנ עטַאט רעד ?? רהיא טיירש סָאװ,

 רע יװ ,ןץ'ילא-לאומש טרעהעגסיוא ניהֹור טָאה רע .שטנעמ ַאזַא

 ןוא ןירַא דרָאּב ןיא ךיז טלעביימשעג עקנילָאװַאּפ ,ךיז טכָאק

 : ךיז רעסיוא ןעוועג זיא רּתטא-היח עמַאמ יד .רעטייוו טלעיּפשעג

 קעװַא ךיז ןעמ טצעז ,רהָאפקעװַא ן'ראפ העש ַא ,טייצ אזַא ןיא

 טלָאז טנוזעג ,רּתסא-היח ,לָאמ עטצעל סָאד ? ךָאש ןיא ןעלעיּפש

 רענייק ,ךיז טכירקעצ םלוע רעד ,קעװַא טרהָאפ רהיא ! ןייז רהיא

 ?? ךָאש ןיא ןעלעיּפש ךיא לעװ ןעמעוו טימ ,טינ טּביילּב

 לעטיה סָאד טרַאשרַאפ ןוא ןזח רעד ילא-לאומש ךיז טעּב ױזַא

 ןעכָאק וצ ןָא ןיוש טּביױה ןוא טיײּברַא רעד וצ ךיז טמענ ,ףיױרַא

 םָאה רע יװ ,ןעגנַאגעג רע זיא ױזַא טינ זַא ,ןעיירש וצ ןוא ךיז

 .שרעדנַא ןהעג םהיא טזָאֿל ןוא טלעכייטש םוחנ ןוא ,טלָאוװעג

 סע .לֵאמ עֶלַא יװ טינ ייֵז ייּב רעּבָא טהעג ןעלעיּפש םאד

 ןָאק עמ .ןענעגעזענ ךיז ןעשטנעמ עיינ ןהעג וצ טונימ עַּלַא ןעמוק

 ,ןעלעיּפש ןעטימ ןיא ןעסייררעביא זומ עמ ןוא ּבָארג ױזַא ןייז טינ

 עמ רע .קיזייַא בר יוװ ,ןכש ַא ריא אזא ןהעג וצ טמוק סע זַא/

 ,לעב'לוק ןיד ַא ףיוא ןענוװַאד ןוא לעדרעּב ןענעיצ א ןעּבָאה יקַאט

 .ריא רעכילרהע ןייַא רהעז ןוא דיסח רעשטיוואּביל א רעבָא רע זיא

 "רעגנוי א זיא ןד .ןד ןעמוקעג זיא םהיא דאנ דלַאּב ,רעניײטשַא ,יצ

 רע .סּכַאלּפ יו ,לעג רָאנ ,?עג טסייה סָאד ,רָאה עסייוו טימ ןַאמ
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 ךיז טכידקעצ םלוע רעד

 --- .ןענעגעזעג ךיז טמוק םלוע רעד -- .דאש ןיא טלעיּפש ילאילאומש
 ןַײז ףרַאד עמ -- .דיז ןעלקסיּפ ןעניוא עטנײװרַאפ טימ רעבייוו

 .ןעכַאל טינ לָאז עמ ,ןעזייא ןופ

 רַאפ ןעוועג ןיא ןערהָאפקעװַא ס'קיוועוו םוחנ ןופ גָאט רעד
 : הרות-תחמש ַא -- רעדניק יד רַאפ ןוא בָאַּב-העשּת ַא טדָאטש רעד
 רעוו .טינ ןעמ טנערעל ,סנעטשרע ? בוט-םוי ַאזַא טייקניניילק =
 ,סנעטייווצ ןוא ?ןײרַא רדח ןיא גָאט אזא ןיא ןהענ סָאד טעוװ
 טקור עמ ,ךיז טקַאּפ עמ ,ךיז טּביױלק עמ -- נידעּבעל טאלג זיא
 ,ןעדיוּב ןעמוק סע ,רעסעמ-לעּפָאג ,רעזעלג ןעננילק סע ,סעפַאש
 רָאּפ יד טנייה !גיד'נוזּפחּב ,חסּפ-ברע יו ןעמ טסע ןעסע ןוא
 ? ( טלעג-רהָאפּפָא ) "ענזיטָא, ןעמוקַאּב טעװ עמ סָאװ ,סנעשארג
 -ילעּב ךָאנ ןעמוק ?לייוורעד .טשינ ךָאנ םע ןעמ טהעז לייוורעד
 ןעגָאז ייז לָאז עמ ,ןעמוק ייז ,טסייה סָאד .ןענענעזעג ךיז םיּתּב
 ןעשטניוװנָא ןוא ?טנוזעג טרהָאּפ, ןעגָאז ייז ןעלעוו ,"טנוזעג טייז,
 5זמ ןוא החלצה ןוא טנוזעג יװ ,ןעכַאז עטוג רועיש ַא ןהֶא ייּברעד
 ,סטוג סָאדלַא ןוא

 .ןוח ןוא בר רעד ילא-לאומש ןעמוקעג זיא עֶלַא ןופ רעהירפ
 .סעשטיװָאניּבַאר יד וצ רעהעגנייַא רעטפָא ןייַא זיא ילא-לאומש
 ףרוד טשינ טזָאל דיא רעכילרהע ןייֵא יו .גָאט עלַא טמוק רע
 בר טימ ןעלעיּפש ךָאש ןייק ךרוד טשינ רע טזָאל ױזַא ,ןענוואד

10 
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 רָאנ ,רערעדנַא ןייק טשינ ןעוועג זיא רעגערפ רעד .,.,"? עירעטאמ

 עלַא ןופ רעטסערגנ רעד ןוא סקואוו ןיא עכַא ןופ רעטסנעלק רעד

 טָאה רע .תונורכז עניזָאד יד ןופ רעּביירש רעד ,יירעצַאקש ןיא

 טָאה יז ןוא ,רסומ לעסיּב ןעש ַא עּבַאּב רעד ןופ ןעמוקַאּב רַאּפרעד

 יז .ןעטַאט ן'רַאפ עלעקנעּב ַא ןעלעטשוצ טגָאזעגוצ ךָאנ םהיא

 ,"ץל, םעניילק םעד ףיוא ,טגָאזעג יז טָאה ,גנַאֿכ ןופ ןיוש ךיז טּביולק

 רעטניה ךָאנ רהיא טכַאמ רע זַא ,טוג ץנַאנ ,יז טגָאז ,טסייװ יז

 ןוא) טשטנעּב יז ױזַא יו ןוא טנעװַאד יז ױזַא יו ,סעציילּפ יד

 גנידסלַא ןיוש סָאד טעװ יז .( תמא ןייֵַא ןעוועג אקוד זיא סָאד

 ...! ץרַאה סָאד ןעלהיק ןיוש ךיז טעװ יז ! גנידסּלַא ,ןעלהעצרעד

 טָאה עּבַאּב יד ? סָאװ - רעוװ זַא ,טזָאלעגסױא ךיז טָאה ףוס םוצ

 -קעװוַא ן'רַאפ ,הברדא .,ןעלהעצרעד ווצ ןעּביוהעגנָא טינ ולימא

 -עצ ךיז יז טָאה ,ךיז ןענעגעזעג םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,ןערהָאפ

 ,ןעשוק ךיז ןָאק עמַאמ ַא רָאנ יו ,רעדנוזַאּב דניק ןעדעי טימ טשוק

 עמ וַא ,רעטעּפש ןוא .ןענייוו ןָאק עמַאמ ַא רָאנ יװ ,טנייוועג ןוא

 ןעטצעל םוצ יז טָאה ,ןערהָאפ ךיז ןעצעז יקַאט טפרַאדַאּב ןיוש טָאה

 : רעדניק יד וצ ןעפורענּפָא ךיז לָאמ

 רהיא ,ןעפלעה לָאז טָאג !ךעלרעדניק ,טנוזעג עשז טייז ---

 ...היול ןיימ ךָאנ ןהעג וצ עַלַא ןעּבעלרעד טלָאז

 ! עינַאװעשניװ ןימ ַאזַא
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 וצ ןעמוק רהיא טעװ ,רהופ ַא ךייא ךָאנ ןעקיש ןעמ טעװ תוּכוס
 | ,ןערהָאפ

 -נייא רעדניק יד ןעסיוו וצ ןעּבעגעג ס'קיוועוו םוחנ טָאה ױזַא
 ןערהָאפעגוצ ןענעז ּבוטש רעייז וצ ןוא ,גָאט ןעגידרעמוז א ןיא לָאמ
 טָאה עמ ןוא ,ןעלעמיש וצ טלָאמעד יו ױזַא טקנוּפ ,ןעריוּב ייווצ
 ,טדָאטש רעד טימ ךיז ןענעגעזעג ןוא געוו ןיא ןעקַאּפ ןעמונעג ךיז
 ןענעגעזעג סָאד טינ ןוא ךיז ןעקַאּפ סָאד טינ ןעוועג רעּבָא זיא'ס
 סיּפע ,ןעלעמיש ייּב סָאװ ,סעקינערַאװ עכיליירפ יד טינ ןוא ךיז
 ןוא ןעמעלא ףיוא ןעסָאגעגסיױא רעיורט רערעדנוזַאּב ַא ךיז טָאה
 טדָאטש עצנַאג יד .רע'מינּפ עלַא ףיוא ןעגעלעג זיא הרוחש-הרמ ַא
 ; ןעפלעה טָאג ייז לָאז, .סעשטיווָאניּבַאר יד טלהיפענטימ טָאה
 טָאה ױזַא -- "! תונמחר ַא ךַאּבענ ;לזמ הנשמ --- םוקמ הנשמ
 ךָאנ ןעּבָאה רעדניק יד ןוא ,ןעגיוא יד רעטניה טסעומשענ ןעמ
 ַאזַא סע זיא ןעמעוו ףיוא ןוא סָאװ רַאפ ,ןענַאטשרַאפ סָאװ-גיצניױװ
 רעד ףיוא ןעוועג סע ןיא ,תונמחר ַא ַאי ןיוש ּביוא ? תונמחר
 -וצ טפרַאדַאּב ןערהָאי ערעטלע יד ףיוא טָאה סָאװ ,ירנימ עּבַאּב
 נראווגנוי .ןיירא געװ ןיא ןעקַאּפ ךיז ,ןעטסַאק רהיא ןענעלפיונ
 ייַּב סָאװ ,קוק ַא ןעּפַאח טייהנעגעלעג ַא טאהעג לייוורעד ןעּבָאה
 -סיוא ענעדייז יד רעסיוא :ךיז טוהט ןעטסַאק ןיא עּבַאּב רעד
 יד ןעשיווצ טגעלענסיוא ןענעלעג ןענעז סָאװ ,ךעלעכיט עטסערּפעג
 םישוּבלמ ענעדייז עגיד'בוט-םוי יד רעסיוא ,החנמ-ןּברק ןופ רעטעלּב
 -רוק טימ ,טהיינעג ענדָאמ סיּפע ,סעקלואוועזער ענעטעמַאס ןוא
 ,ּבָאה ןוא סטוג םעד רעסיוא --- ךעלקע ענעייפ ןוא ךעלעּברַא עקניצ
 -סייוו ךס א רהעז עלעקניוו ַא ןיא םייוו-םייוו ןענעלעג טרָאד זיא
 ןענעז .סָאװ ,םיכירכּת ס'רעטלַא רעד ןעוועג זיא סָאד .ףָאטש
 רעּביא ףיוא ןָא ןעוו ךיא סייוו ןופ טיירנעגוצ רהיא ייּב ןענעלעג
 טינ יז לָאז ןעּברַאטש יז טעװ רעמ ַאס זַא ,רהָאי טרעדנוה
 ןופ ;} עֶלַא טסואוועג ןעּבָאה סָאד ...דניק ַא וצ ןעמוקנָא ןעפרַאד
 ייּב ןוהט וצ גערפ ַא ץרַאה א טַאהעג הרבח ןעּבָאה ןעגעווטסעד
 עסייו ?עיפ ױזַא ןעּבָאה יז ףרַאדַאּב סָאװ ןוצ :עּבַאּב רעד
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 טמענ סָאװ רַאֿפ ? םהיא רהיא טנייווש סָאװ ,םוחנ בר ,שטייטס

 ןעמוקעג זיא'ס זַא רָאנ ?? ןעשטנעמ וצ ,בר םוצ םינ םהיא רהיא

 ןיס רעד טימ לעסרעה רעניזָאד רעד טָאה ,ןעשטנעמ וצ ןוא בר םוצ

 ןוא ) ּבָארג גיד'ארומ סיּפע ךיז טדערעגסױרַא ןוא טכַאלעגסיוא ךיז

 ןויזּב ַא רָאנ זיא'ס זַא ,( זיא רענייטש ןייז יו ,ןיס רעד טימ אקוד

 ...ןעגנערּב וצ ?יומ ן'רַאפ סָאד

 ,ט'הנעט'עג ?עסינ רעטעפ רעד טָאה -- ! ןָאק שטַאגנוי ןַא --
 -יּפַאּפ עּבָארג גיד'ארומ טרעכיורעג ןוא טנעה יד טימ טכַאמעג

 טינ טעװ ןעמָאנ ןייז זַא ,ןעריואוושעג ךיז טָאה רע ןוא ,ןעסָאר

 םעד ,יַאטלוה םעד ,ץעגייש םעד טָא טעוװ רע בוא ,לעסינ ןעסייה
 ,ןיירַא נָארטסַא ןיא ןעקַאּפנײירַא טינ ןיס רעד טימ גנוי ןעּבָארג
 ! רהָאֹי ניצנַאוצ ןוא ףניפ ףיוא ,סנעטסגיצניוו

 ןוא ףניפ ערעסָאװ ?גָארטסַא רעסָאו ? ןעקַאּפ רעפָאװ ---
 ,םוחנ ,רעדורּב רערעטלע רעד םהיא טָאה יוזַא --- ? רהָאי גיצנַאוװצ

 ַא טרעכיורראפ ךיוא ןוא לעכיימש ןערעטיב ַא טימ טלהיקעגּפָא

 עמ ןוא ,קעדָאּפס א ןָאהטעגנָא רימ טָאה עמ --- ,סָאריּפַאּפ ןעבָארג
 -- םוקמ הנשמ  ,ווַאלסַאיערעּפ ןייק קירוצ ןערהָאפ רעטציא זומ

 ...לזמ הנשמ

 "ראפ ןעבָאה הרבח סָאװ ,םירוּבד ערָאלק ןעוועג ןענעז סָאד
 ױזַא טינ ?עסיּב א ןעוועג ךָאנ ייז זיא ךַאז ןייא שטָאח ,ןענאטש

 ? טדערעג ָאד ךיז טָאה "קעדָאּפס , א רעסָאװ ןופ ; ךילדנעטשראפ

 טשינ רענייק טָאה ףיורעד -- ןעגערפ ןוא ןעטַאט םוצ ןהענוצ

 עמ ,ןעטַאט א רַאפ טאהענ ןעמ טָאה ץרא-ךרד לעיפוצ .טנַאװעג

 קעדָאּפס א רַאפ סָאװ ,עטַאט, :ןעגערפ םהיא וצ ןהענוצ לָאז
 ןַא ,ןעהעזעג רָאנ ןעּבָאה רעדניק יד 74 ןָאהטעגנָא ריד ןעמ טָאה

 רעדעי ןוא ן'פיז רעדעי ,ןעניוּבעגנײא טהעג ,טקנַאצ עטַאט רעד

 .ץירַאה קיטש ַא סיוא-טסייר ץכערק

 ןייֵא ,ןענרעל רעמוז ן'רעּביא ןעּביילּב ָאד טעװו רחיא ---
 ףיוא םשה הצרי םא ןוא ,ןעסײרוצּפָא ךייַא ןמז ןעטימ ןיא הריבע
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 -ינימש ןוא הרוּת-תחמש ןעטצעל םעד .טרָאטש רעצנַאג רעד רַאפ
 טָאה ?עסינ רעטעפ רעד ,טעילוהעג ךָאנ ןליפא ןעמ טָאה תרצע
 ןוא ןעלטיה יד טימ יָאװָאנַאטס ץטימ ןעטיּבעג ךָאנ ךיז וליפא
 זיא'ס רָאנ -- ךיוא ךַאד ן'פיוא םהיא טימ טצנַאמעג טשרמולּכ
 ,רעהירפ סָאװ ,ןעצנַאט סָאד טינ ןוא ןעילוה סָאד טינ ןעוועג ןיוש
 ךס ַא ןעריולרַאפ ,ןעסַאלעג ןערָאװעג זיא לעדָאה עמהומ יד ןליפא
 -עצ יו ןערָאװעג החּפשמ עצנַאג יד זיא םיּפע ,,.טפיג רהיא ןופ
 ,ץלָאטש ןעטלַאהעג ךָאנ ךיז טָאה ידנימ עּבַאּב ןייא רָאנ .,ןעפיורש
 ,רעהירפ סָאװ ,טײקעקּפעשט ןוא טייקנייר ענעגייא יד .ּבמעד ַא יו
 יד רָאנ ,לָאמ עלַא סָאװ ,טייקרעּביױז ןוא טייקגיטכיצ ענעגייא יד
 .דימּת סָאװ ,יד טינ ןיוש ,ךיז טכַאד ,ןעוועג ןענעז ןעטסּביוא-תּבש
 עלעסיּב ַא ןוא טרעגעלעגוצ ןוא ןעריורפעגוצ לעסיּב א ךעלעּפע יד
 ןעּבָאה ןעגייפ יד ןיא ןוא ,גידעפייפ ךעלסינ יד ,טליופעגרעטנוא יו
 יד טָאה טשטנעּבענ ןוא טנעװַאדעג ...םערעוו טעדָאלּפרַאפ ךיז
 א יװ ,לוק ַא ףיוא ךיוח ןוא קַאמשענ ,רעהירּפ יו ,ידנימ עּבַאּב
 -סיוא ןוא ,סױרַא החנמ-ןּברק ןעגיטכיצ ןעסיורג רחיא ןופ ,פיּבסנַאמ
 טינ ןעוועג ןיוש זיא'ס רָאנ .םלוע-לשיונוּבר ן'טימ ךיז טסעומשעג
 סיּפע .טָאנ טימ ךיז ןעסעומשסיוא סָאד טינ ןוא ןענווַאד סָאד
 יד ייּב ןעמוסעגרָאפ זיא סיּפע ,החּפשמ רעד ןיא ןָאהטעג ךיז טָאה
 ,דוס ןימ ַא סעשטיװָאניּבַאר

 טָאה סע זיּב ,רעטניוו ץנַאג ַא ןעניוצעג סע ךיז טָאה ױזַא
 -מווב יוװ ףיורא זיא תמא רעד ,רעטָאלּב רעד טצעזעגסיוא םיצולּפ
 ןערָאװעג עריואוועג זיא טדָאטש עצנַאג יד ןוא ,רעסַאװ ן'פיוא להע
 ךיא ַא ,עיסעסָאּפ רעד ןופ ףתוש ס'קיוועוו םוחנ זַא ,דוס ם'נופ
 -ענ רע טָאה ל?עשרעה ) זָאנ רעטיור ַא טימ רעטצלעּפעגנָא ןייַא
 ,ןיש ןייק ןעדערסױרַא טנַאקעג טינ טָאה רע פייוו רָאנ ,ןעסייח
 רעד טימ ?עסרעה, ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא םחיא ןעמ טָאה ,ןיס 8 רָאנ
 אב טושּפ ,טלעטשעג לרח-לידּב ןע'מוחנ ףּתוש ןייז טָאה ,( "ןיס
 ןעגנודענסיוא טייהרעליטש ךָאנ םהיא רע טָאה חול ץוח ןוא ,טע'בנג
 :טרָאטש ןיא וקעציו ַא ןערָאװעג זיא ! עיסעסָאּפ רעד ןופ
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 רעכיילג וצ ןוא נונעּת ןעּביולקעג ייז ןעּבָאה ,ךַאז עטוג ַא סיּפע

 ,עלעטדעטש םעניילק ץטימ ןעדייש ךיז ןָאהטעג גנַאּב יז טָאה טייצ

 יד ,ןערהָאי עשרעדניקס עטסעּב ערעייז טכַארברַאפ ןעבָאה ייז ואוו

 .טנעגוי רעייז ןופ טייצ ענעדלָאנ עמַאס

 -- טכַארטעג םולש רעניילק רעד ךיז טָאה --- ןייז טעוו סָאװ,

 ןעלעוו ןעדיא עֶלַא זַא ,שרדמ-תיּב ןעטלַא רעװָאקנָארָאװ םעד טימ

 -חרזמ ןיא רעטרע ערעייז ףיוא ןעציז טעוװ רעוו ? ןערהָאפעצ ךיז

 סָאװ ,שרדמ-תיּב טייז רענעי ףיוא סָאװ ,גרַאּב רעד ןוא ?טייז

 ן'טימ ןוא ? ןעטיילק עשיריא יד טימ ןוא ? םהיא טימ ןייז טעוו

 סָאװ ,סטוג ַאזַא ןהענ ןעריױלרַאפ טעוו עשז-יוש טינ ...? רצוא

 לעיפ ױזַא דרע רעד ןיא ףעימ ןעגעוו ס'נעדיא ןופ טיירגעגנָא טניכ

 הלּכ ,ןהעגרעטנוא גנידסּלַא סָאד טעו עשז-יוש טינ ?ןערהָאי

 | ../! ?ןערעוו דכאנו

 ןעדער וצ םינ רעדניק יד רַאפ טיהעג טינ ךיז טָאה עמ לעיפיוו

 : רעטרעוו טּפַאחעג ךָאד יז ןעּבָאה ,"ןעכַאז עכלעזַא, ןופ בוטש ןיא

 רַאפ ..."ןעגָאלשעג זיא הסנרּפ , ..."לומ הנשמ --- םוקמ הנשמ ,

 ןוא ? לזמ םעד הנשמ ןעמ זיא ,םוקמ םעד הנשמ זיא עמ ןַא סָאװ

 ?טגָאלש, ױזַא יו ןוא ?הסנרּפ , סעכלעזַא ,ךילטנעגייא ,זיא סָאװ

 . .ןענַאטשרַאפ טַארוקַא טינ ךָאנ גרַאװניילק ןעּבָאה סָאד -- ? יז ןעמ

 ,טכַאמעג השעמ-תעּב ןעּבָאה ערעסערג יד סָאװ ,ענימ רעד טיפ רָאנ

 סיּפע ,ךיז טוהט סיּפע זַא ,ןעסיוטשעגנָא ךיז ערענעלק יד ןעּבָאה

 ,הרוחש-הרמ לעּב ַא ,רעגיהור ַא ,רעליטש ַא גידנעטש ...רָאפ-טמוק

 רהעמ ךָאנ ןוא ליטש רהעמ ךָאנ ןערָאװעג ס'קיוועוו םוחנ זיא

 ךָאנ ןערָאװעג רע זיא ,רענענױּבעגנייַא ןייַא דימּת .גיד'הרוחש-הרמ

 ךיז ןעּבָאה ןרעטש ןעסייוו ןעכיוה ן'פיוא .ןעגיוּבעגנייֵא רהעמ

 -ניא .רעהירפ יװ ,ןעשטיינק לעיפ ױזַא לָאמ ַא ךָאנ טגעלעגסיוא

 ן'טימ ,רעדורּב ןערעגנוי ן'טימ ןעסיפשראפ ךיז רע טנעלפ ןעייווצ

 סיּפע ןוא סָאריּפַאּפ ַא ךָאנ סָאריּפַאּפ ַא ןערעכיור ,ןעלסינ רעטעפ

 ןעטצעל םעד טָאה עמ ...ךיז טקיטשעג רָאנ ןוא ךיז טע'דוס'ענ רָאנ

 סהּכלמ-הולמ ןעווַארּפ סעשטיװָאניּבַאד יד ייּב טרעהעגפיוא רעטניוו
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 לומ הנשמ -- םוקמ הנשמ

 ןיס רעד טימ ?עסרעה -- .עקוועלירתכ ןעזָאלרַאפ ייב טלַאה סע
 .םיכירכת ס'ידנימ עבַאב רעד -- .קעדָאּפס ַא ףתוש םעד ןַאיטוחט

 רעסַאפרַאפ רעד ןָאק -- ןעמונעג ךיז טָאה סָאד ןענַאװ ןופ
 טָאה עלעמיש רָאנ .ןעגָאז טשינ ןעגנוּבײרשַאּב עגיזָאד יד ןופ
 ןערהָאפסיױרא ןייז ךָאנ הּכיּת .קעטַאשטעּפ ןעטשרע םעד טכַאמעג
 ןעמונעג ךיוא םיּתּבילעּב רעװָאקנָארַאװ ענירעּביא יד ןעּבָאה
 ןעלקעּפרעּבירַא ןופ ןוא "?זמ הנשמ -- םוקמ הנשמ, ןופ ןעסעומש
 רעוו ,ילָאּפשירַאּב ןייק רעו : טדעטש ערעסערג ערעדנַא ןיא ךיז
 .רעטייוו ךָאנ רעוו ןוא ווָאקליסַאװ ןייק רעוװ ,וועשטשישזר ןייק

 ' -רעד טרעהעג רעדניק ענייז ןעּבָאה ס'קיוועוו םוחנ ףיוא ךיוא
 קירוצ ןעכיג ןיא רעּבירַא ךיז טּביױלק רע זַא ,תודוסדדוסּב ןעלהעצ
 זיא רע ןענַאװ ןופ ,טדָאטש רעסיורג רעד ןיא ,ווַאלסַאיערעּפ ןייק
 רעדניק יד תעּב ,ָאקנָארָאװ ןייק ,רעהא ןערהָאפעגרעּבירַא לָאמַא
 םעד ןעמ טָאה טזָאלעגסיױא ןוא ,עקשטיניילק רָאנ ןעוועג ךָאנ ןענעז
 .."לומ הנשמ --- םוקמ הנשמ , : רעטרעוו יד טימ דוס

 גיד'ארומ ןעהעזעגסיוא ווַאלסַאיערעּפ סָאד טָאה רעדניק יד ייּב
 א ןיא ווַאלסַאיערעּפ  .דוס טימ ?ופ ןוא ןח טימ לופ ןוא סיורג
 ,עסיורג יד טסעומשעג ךיז ןעשיווצ ןעּבָאה ױזַא --- ,"הסנרּפ"םוקמ
 .גיצניוו ךָאנ ,ןעסעומש יד וצ טכרָאהעגוצ ךיז ןעּבָאה גרַאװניילק ןוא
 ןיא וװַאלסַאיערעּפ סָאד זַא ,ייז ןעּבָאה טלהיפעג רָאנ ,ןענַאטשרַאפ
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 !רע טרהַאפ סעדָא ןייק !ַאח -אח  :סעטַאיּפ יד ייּב טלעציקעג

 .-..21!!אח-ַאה-אח ,ן'יתרפא וצ

 טפיוקעג ילא-לאומש רעשלַאפ רעד ךיז טָאה טונימ רעד ןיא

 : ס'קיוועוו םוחנ םולש ןעוועג זיא סָאד !אנוש-סד א ,אנוש א

 טלָאװעג ךיז טָאה םהיא ,הּברדַא .ןעכַאל םוצ ןעוועג טינ זיא םהיא

 ,םנעטייווצ .ןעלעניּפ -- רבח ַא ןעריולרַאפ ,סנעטשרע .ןענייוו

 !טייװ יוזַא ?יהואוו ןוא .,קעװַא טרהָאפ רענעי :;האנק יד

 --- ,רקיע רעד זיא סָאד ןוא -- םלוּכ לעו ןוא ! סעדָא ןייק שזַא

 זיא ָאקנַארָאװ לעטדעטש עגידווע'נח ענעש עגילָאמַא סָאד סָאװ

 ,רעלעקנוט ןוא רענירעדינ ןוא רענעלק ,ןערָאװעג רענעלק יו סיּפע

 ןטימ ,ןח ןעצנַאג םעד ןעריואוועגנָא לָאמ ַא טימ טָאה סע ןוא

 -רַאפ םהיא טָאה סע ןוא .ףושּכ ןעצנַאגנ ן'טימ ןוא ץנַאלג ןעצנַאג

 -רַאֿפ ַא ,רעטּבירטַאּב ַא ,זיא רע ןוא ,המשנ רעד ייּב טמהעלק

 ..ןירַא רדח ןיא קעװַא ,ץרַאה טגיטהעוועצ ַא טימ ,רעטרעטיּב

 ,ןערהָאי ןוא ןערהָאי קעװַא ןענעז סע ,םורא טייצ א ןיא ,ב .נ

 "מוא טינ טָאה ןזח רעד ילא-לאומש זַא ,ןעזיוװַאּבסױרַא ךיז טָאה

 ןייז םימ ןערהָאפעגרעּבירַא ןיא עלעמיש ::טכַאלעג ױזַא טכיז

 ַא ,וועשטשישזר ןייק רָאנ ,סעדָא ןייק טשינ לעדניזעג

 םייוו קרַאטש ױזַא םינרָאג ,עינרעּבוג רעוועיק ןיא ?עטדעטש ןיילק

 ןופ לעטשנָא רעד טגיוטעג םהיא טָאה סָאװ וצ .ָאקנָארָאװ ןופ

 ,רעדניק ענייז ייּב ןעגערפ ןעמ םרַאד --- ן'יתרפא ןופ ןוא סעדָא

 ,ָאטשינ טלעוװו רעד ףיוא גנַאל ןיוש זיא עלעמיש םורָאװ
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 ץורית ַא ןייז לָאז רעפטנע ס'עלעניּפ זַא ,ןעגָאז טינ ןַָאק עמ
 .טלעטשעגקעװַא םהיא טָאה םולש סָאװ ,עגַארפ רעד ףיוא קיּפכמ
 ךיז ןעּבָאה םירבח ייווצ יד ןוא ,ןעגנַאגעג ךיז זיא טייצ יד רָאנ
 -ישזעמ ןֹופ סוחי ס'יתרפא ןעגעוו ןוא סעדָא ןעגעוו טדעררַאפ ױזַא
 -טוא טינרָאג ךיז ןעּבָאה ייז זַא ,ןעכַאז ךָאנ ןענעוו ןוא עקשטער
 ןיוש טָאה םלוע רעד .קעװַא זיא ןענרָאמהירפ רעד יװ ,טקוקעג
 ענדָאמ סיּפע ןעוועג ,סעקינערַאװ יד ןעסעגעגּפָא גנַאל ל?ייוורעד
 ןענַאטשעג ןיוש זיא עמ ןוא ,טציוושרַאפ ןוא ךילטיור ,טמיורעגפיוא
 טימ ךילטניירפ רהעז ךיז ןענעגעזעג ןעמונעג ןוא ןעדיוּב יד ייּב
 סָאדלא ןעוועשטניוו ןוא ךיז ןעשוק ,החּפשמ ןייז טימ ןוא ןעלעמיש
 בר רעד ילא-לאומש טשוקעג ךיז טָאה ןעמעלַא ןופ רהעמ .סטוג
 טלָאװ יז יוװ ,ּפיל עטשרעּביוא יד ענדָאמ סיּפע ןעטלַאהעג ,ןזח ןוא
 ןייז לָאז'ס ,עגידנערהָאפּפָא יד טעוועשטניוועגוצ ןוא ,ןעכַאל ןעלעוו
 ױזַא ןייז לָאז רע ,ןעלעמיש ןעטעּבעג ןוא ,העש רעניד'לזמ א ןיא
 ןעמל, -- ןיתרפא ןוא ,סעדָא ץנַאג ןעסירג ןעזָאל ןוא טוג
 "| ךילטניירפ רָאנ ןעסירג ןעזָאל ן'יתרפא ןעסעגרַאפ םינ ,םשה

 עלעמיש ךיז טָאה -- ! יטעיד עניקוס ,עטיַאװַאשטשַארּפ ---
 ן'טימ סױרַא דיֹוּב ןופ ןיוש לָאמ ןעטצעל םוצ טנעגעזעגּפָא ךיליירפ
 -ופ עטיאנימָאּפ עינ !עטיַאװַאשטשַארּפ -- .לעטדעטש ןעצנַאג
 ,*ַאקסױרַא ךיז טלָאז רהיא ,ןעפלעה טָאג ךייַא זָאל ןוא !םָאכ
 ! ַאדייה --- ונימיּב חרחמּב עטָאלּב רעגיזַאַד רעד ןופ ןעקשטַאר

 -ַא עלעניּפ ךיוא טגָאזעגכָאנ םהיא טָאה --- !ַאדייה --
 ,סענעשעק יד ןיא טנעה עדייּב גידנעטלַאה ,דיוּב ןיא רעגידנעהעטש
 טפאשבעיל טימ םולש רבח ןייז ףיוא גידנעקוק ןוא ,רעסיורג ַא יו
 ,טרהירעג ךיז ןעּבָאה ןעדיוּב יד ןוא --- תולדג טימ ןוא

 חיר ַא ךיז ךָאנ גידנעזָאלרעּביא ,קעװַא ןענעז ןעדיוּב יד זַא ןוא
 ילא-לאומש ךיז טָאה ,ביוטש ןופ טנַאװ עצנַאנ ַא ןוא דרעפ ןופ
 ,טבַאלעג ױזַא טָאה ןוא ןעטייז יד ייּב טנעה עדייּב טימ טפַאחעג
 םהיא ןעטלָאװ םידש טנעזיוט ןהעצ יו ךיילג ,טעשטאקעג ױזַא ךיז
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 ױזַא עלעניּפ םהיא טרעפטנע --- ?סָאװ ,טסייה סָאװ --

 סָאװ ? סעדָא ןיא ןעדיא עלַא ןעוהט סָאװ --- ,טסנרע ןוא טסָארּפ

 ןיימ ,ץייוו טימ סערַאּבמַא ענענייא טָאה יתרפא ? יתרפא טוהט

 רָאטנַאק ַא טָאה יתרפא .ץייוו טימ סערַאּבמַא ןעּבָאה טעװ עטַאט

 .ןעשטנעמ טימ רָאטנַאק א ןעּבָאה טעװ עטאט ןיימ ,ןעשטנעמ טימ

 עלופ סענעשעק יד ןיא ןעטיש זנוא ךיז טעוװ טלעג --- טלעג ןוא

 ...3 סעדָא טימ ךיז טסלעיּפש וד ! קעז

 ןוֿפ טייקסיורג יד ןעלהעצרעד ןעמונעג טָאה עלעניּפ ןוא

 "יירד ערהיא טימ סעדָא טדָאטש רעד ןופ טייקנעש יד ןוא ן'יתרפא

 ,סעדָא ןעגעקַא זיא טדָאטש רעזנוא ,עלעראנ , .ןערעיומ ענשזאטע

 ַא ןעגעק געילפ ַא ,לשמל ,יוװ --- ? ןעגָאז ריד ךיא לָאז יוזַא יו

 "! טנַאפעלע ַא ןעגעק עקשערומ ַא יו רעדָא ,רעטסיולק

 ןעוועג ןיילַא ןעטרָאד זיא רע זַא ,ןערעווש טגעמעג טלָאװ רהיא

 טָאה רבח ןייז .ןעניוא ענעגייא ענייז טימ גנירסלא ןהעזעג ןוא

 סכילטיא טשרָאד טימ ןעגנולשעג ןוא ןיירַא ליֹומ ןיא טקוקעג .םהיא

 ןיא רָאנ ךַאז ןייא !ןעוועג אנקמ קרַאטש ,קרַאטש ןוא טרָאװ

 ַא סע טליופעג טינ ךיז טָאה רע ןוא ,השק ?עסיּב ַא ןעוועג םהיא

 ַאזַא ָאי ןיא סעדָא דלַאּבוװ :;ןעלעניּפ רבח ןייז ייּב ןוהט נערפ
 ַא רערעייז זיא קישטשנָאילימ רעד יתרפא ןוא טדָאטש ערעייט

 סָאװ רַאפ ?רעהַא זיּב ןעגיוושעג ייז ןעּבָאה עשז סָאװ ,בורק

 טָאה היורעד .,,? וצוצניהַא ןערהָאפעגסױרַא טינ רעהירפ ייז ןענעז

 : טכַארטעג טשינ ךס ןייק רָאג ,םרעפטנעעגּפָא עלעניּפ

 -- בֹורק רעטנעהָאנ ַא יקַאט ,וד טסניימ ,בורק א { עלעראנ --

 טּבױה סע ?ןּתוחמ ַא יצ ? דניקרעטסעוושעג ַא יצ ? רעטעפ ַא

 -ינש ןייק טינ וליפא !בורק רעטייו א !ןָא טשינרָאג ךיז

 ןיימ ןוא יתרפא טסייה סָאד ,עדייּב רָאנ ןענעז ייז .ישילשּבש

 עמַאמ ס'עמַאמ ןיימ .עקסשטערישזעמ ןופ ,טרָאטש ןייא ןופ ,עמַאמ

 ךיוא זיא ,ןעמ טנָאז ,עטַאט ס'יתרפא ןוא עקשטערישזעמ ןופ זיא

 ...רעקשטערישזעמ א ןעווענ



 1סס
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 א -- ? ָאקנָארָאװ זיא סָאװ, .,ָאקנָארָאװ ןופ קזוח ןעכַאמ ןעמונ
 --- ? ןעשטנעמ יד ןוא ! ףרָאד א ןופ רעגרע ,ףרָאד ַא ,ּבורג ַא ,קעה
 טנַאמרַאפ סעדָא ןיא סָאװ ! םינויבאו םיינע ,םינפלד ,םינצּבק
 ןעדיא רעװָאקנָארָאװ עלַא טינ סָאד ןעגָאמרַאפ ,עלערַאנ ,יתרפא ןייא
 ..?םענייאניא םידיגנ יד טימ ןיוש

 ןופ טייקסיורג ןעלהעצרעד וצ ןעמונעג עלעניּפ טָאה ךָאנרעד
 ןעּבעג רֵלַאּב סָאד ןעלעוו ייז ױזַא יו ,החּפשמ רעייז ןופ ןוא ךיז
 ! ךיור א ןהעג שזַא טעוו'ס זַא ,ןעדיוּב יד טימ סױרַא-רהָאּפ ַא
 ךָאנרעד ןוא !  ןערהָאּפנָא לעסיּב ַא סע ךיז ןעלעוו ייז ױזַא יו ןוא
 ןײרַא-רהָאפ ַא ןעּבעג סָאד ןעלעוו ייז זַא ,ןוהט ךיז טעוו'ס סָאװ
 ןעגעקַא ןעמוקסיורַא ייז ןעלעוו טייל עסיורג עַלַא !סעדָא ןייק
 טימ ןוא ןעשטעליוק עשירפ טימ ןוא םכילע-םולש ןעטיירּב ַא טימ
 טעוו יתרפא ןוא ,קינשיו ןעטוג טימ ןוא סעקשטַאק ענעטָארּבעג
 | ...ןעטרָאד ןייז ךיוא

 .םולש םהיא טגערפ --- ? יתרפא רעד סָאד זיא רע ---
 יו ,עלעניּפ םהיא טרעפטנע -- 1 טינ וד טסייוו יתרפא ---

 ס'עמַאמ רעד ןופ בורק ַא רערעזנוא זיא סָאד יתרפא --- .רעסיורג א
 ריד ךָאד ּבָאה ךיא ! קישטשנאילימ א ,רידַא ןייַא ,ריבג ַא ,דצ
 ,ענעשעק ןייא ןיא טגָאמרַאפ יתרפא ןייא רעד סָאװ זַא ,ןיוש טגָאזעג
 םידיגנ יד טימ ןעדיא עגיה עלַא םינ סָאד ןענַאמרַאפ ,עלערַאנ
 ןערהָאּפ זַא ,זיא רע ךייר יו ,ןהעטשרַאפ טסנָאק .םענייאניא
 רעטייר ַא רענייא ןוא ?ץיּפשַאנ , דרעפ סּכעז טימ סױרַא רע טרהָאפ
 םיפ יד זיּב ּפָאק ןופ רע טהעג ןָאהטעגנָא ,רעהירפ-וצ-ףיוא טהילפ
 רענייא :רע טָאה סעּפעלוט ייווצ ןוא ,םעמַאס ןיא ןוא דייז ןיא
 ןעסע ןוא .םעזיּפ ןופ זיא רערעדנַא רעד ןוא רענעטָאנעי ַא זיא
 -שטַאק ענעטָארּבעג רָאנ ןוא שטעליוק רָאנ ןעכָאװרעדניא רע טסע
 ...קינשיוו ןעטסעּב ן'טימ טקנירטרַאפ ןוא סעק
 םהיא טנערפ --- ?ןוהט ןעטרָאד רהיא טעװ סָאװ ןוא == )
 ןץטימ סעקשטַאס ענעטָארּבעג יד ןופ ענילס יד טגנילש ןוא םולש
 .קינשיוו ןעטוג
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 טרָאשט ,קעה ַאזַא ןיא ,ָאד טָא ןעציז ,טגָאזעג רע טָאה ,סעניט

 ,טסואוועג רהיא טלָאװ ,סעדָא ןיא ןייז טלָאז רהיא ! ירעּבָאּפ סַאװ

 ןוהט קוק ַא טלָאז רהיא ! טדָאטש ַא טסייח סָאװ ,רימ ינַארק ָאּפ

 -ַאֹּפ סָאװ טרָאשט ,סעשטשישזולס טימ רָאטנַאק א ן'יתרפא ייּב

 ,גָאט ןייא ןיא רעּביא ךיז טרעגלַאװ טרָאד דלָאנ לעיפיוו ! ירעּב

 טימ ,יטעיד עניקוס ,עלַא ןעגָאמרַאפ ןעשטניוו סע ךיז רהיא טנעמ

 | | ..."! םענייאניא ךימ
 טימ טרעהעגסיוא ןעלעמיש טָאה ,ךיז טהעטשרַאפ ,םלוע רעד

 ן'םיוא ןוא רָאטנַאק ס'יתרפא ףיוא ט'שודיח'ענ ךיז ,רעליימ ענעפָא

 רעטניה רָאנ ;גנָאט א רעּביא ךיז טרענלַאװ ןעטרָאד סָאװ ,טלענ

 ןופ יַאס ,ןעלעמיש ןופ יַאס קזוח טכַאמענ ןעמ טָאה ןעניוא יד

 טכַאמענ קווח טָאה ןעמעלַא ןופ רהעמ ןוא .,רָאטנַאק ס'יתרפא

 ןעמוקענּפָארַא סָאװ-רָאנ זיא סָאװ ,ןזח ןוא בר רעיינ רעד ילא-לאומש

 ,ץעגייש רעסיורג ַא ןוא רענולק ַא ןַאמרעננוי ַא ,ילָאּפשירַאּב ןופ

 ןיא םהיא טייּפש, :טנָאועג טָאה רע .םינּפ-ףצוחמ-תוזע ןייַא

 ;סױרַא טינרָאג רע טרהָאּפ ,סנעטשרע ! ןעלעמיש םעד טָא ,םינּפ

 ןייק ,רעטנעהענ לעסיּב ַא רָאנ ,סעֹדָא ןייק טינ ןיא ,תינשהו

 ,סעניטַאקס ןענעז ןעשטנעמ עניה יד לייוו טשינ ןוא ,וועשטשישזר

 -- ענייז טינ ןענעז רָאה יד ,בוח-לעּב ַא זיא רע ?ייוו ,טושּפ רָאנ

 "! ַאח - ַאח - אח
 יצ ,וועשטשישזר יצ ,סעדָא יצ ,זיא השעמ יד ױזַא יו רָאנ

 רע לייוו יצ ,סעניטַאקס ןענעז ןעשטנעמ רעוװָאקנָארָאװ יד ?ייוו
 טשינ טָאה עלעמיש --- ,ענייז טינ ןענעז רָאה יד ,בוח-לעּב ַא זיא

 -סיוא ןעמונעג חסּפ ךָאנ דלַאּב טָאה רע :; תונציל ןייק טכַאמענ

 ןעכַאז ךס ַא ,טלעג ּבלַאה רַאפ טייקשיּתּבה-לעּב סָאד ןעפיוקרַאפ
 יו ױזַא ךעלדיימ יד טדיילקעגסיוא ,טסיזמוא ןעּבעגעצ רע טָאה
 רעדיינש םעד לארשי ייּב טלעטשַאּב ךעלגנוי יד רַאפ ןוא ,תולּכ יד
 יו ,טדָאטש רעסיורג ַאזַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ,ךעלקיטייוו עצרוק
 טָאה ,ןעכָאק רהעמ ךָאנ לָאז לעטדעטש סָאד ידכּב ןוא ,סעדָא
 --- הדועס ַא ןעכַאמ לָאז יז ,ּבייוו ןייז ,ןינעה ןעלױפַאּב עלעמיש
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 ניכעלייק א טימ לעדיא טקַאּפעג ַא ןעוועג זיא סָאד ,עלעמיש ןעמָאנ
 ַא ליױמ סָאד ,םינּפ גידנעלכיימש שיטַאּפמיס ַא טימ ןוא לעכייּב
 -רַאפ ַא יו ,ריבנ אזַא טינ ןעוועג זיא רע .טייז א ףיוא ?עסיּב
 זיא'ס לעיפיוו ,"רזממ א ןעוועג םהיא ייּב ןיא פעּברעק א, .רעּבעל
 ןעמ טָאה ,ןעוועג טינ זיא'ס זַא ןוא ,טּבעלרַאפ ןעמ טָאה ןעוועג
 ,גָאט ןעטונ ַא טּבעלעג רעטייוו ןוא ןעהילעג ןוא טגרָאּבעג

 פעקיטש ַא ראפ ןעטלַאהעג םהיא ןעמ טָאה טרָאטש ןיא
 פעסיּב ַא ןוא ?רענלָאקגנעה, ַא ןעגָארטעג טָאה רע לייוו ,סרוקיּפַא
 טָאה רטפרעד ;טצוּפעגוצ קרַאטש ,פעדרעּב גיכעלייק ַא וצ ןיֹוׁש
 ןיא ןוא ,חבדנ ַא ןעּבעג ףיוא טנַאה ענעפָא ןייֵא טָאהעג רעּבָא רע
 ראַפ רֶע טָאה ,טסולגרַאפ םהיא ךיז טָאה'ס זַא ,ךָאו רעד ןעטימ
 יח --- טנַאה רעטיירב רעד ןופ הדועס ַא טכַאמעג ,טסעג ןעפור
 ! טּבעלעג

 םעד טאהעג בעיל רע טָאה סעשטיווָאניּבַאר עַלַא ןופ רחעמ
 עטָאּפַאק ענעטלַאּפשעצ ַא ,רע יו ךיילג ,ןעגָארטעג ,לעסינ רעטעפ
 רעד יו ,טאהעג בעיל ןוא ,תֹואּפ עטקאהעגרעטנוא קרַאטש ןוא
 עניקוס יו ,הע, :שייוג ףיֹוא ןעדיא ַא טימ ןעדער ,עדייז רעלָאּפש
 ונֲאּב ַארָאּפ ? םילטּב םירבד רהיא טעשטעּבאלַאב סָאװ ! יטעיד
 -סיוא ןעביירש סעקַאװיל עלַא ןוא ,טנַאה רעקניל רעד טימ ןעּבירש -עג ) ?קַאװיל , 8 ןעוועג ןיא רע סייוו ,רַאפרעד ,"אּבר אבתכ, ַא -- ענעטלעז א טַאהעג רע טָאה טפירשטנַאה ַא ?! ַאסטילָאמ
 רע זיא םייה רעד ןיא .(עודי ךָאד זיא סָאד -- ןעש טנעכייצעג
 ,ט'בוט-םוי'ענּפָא .בוט-םוי ףיוא רָאנ ,טסַאג ַא ןעוועג לָאמ עלַא
 -עג ןוא ,ןיהואוו טינ טסייוו עמ ,ןערהָאפעגקעװַא ץינרע רע זיא
 לעימ יוזַא םייהַא טכַארּבעגנָא ןוא בוט-םוי ןערעדנַא ן'פיוא ןעמוק
 .םעדכָאנ טייצ עגנַאל ַא תונּתמ ס'עלעמיש ןופ טדערעג ןוא םָארָאדָאח ןעגנַאגעג זיא פעטרעטש עצנַאג סָאד זַא ,תונּתמ

 יא ! .טשו+ גווה געזאא | הווו רהָעְז ! טייװ ,ַא ?  ןיהואוו ,אקנָארָאװ ןופ סיורַא-טרהָאפ רע זַא ,גנַאלק א טזָאלעגסױרַא ןוא ןערחָאפ וצ ץיגרע ןופ ןעמוקעג רע זיא חסּפ א רעטנוא לָאמנייא



 ןייק ָאטשינ .ןעטַאט ןייז ןופ רערעסערג ןייק ָאטשינ .ּבוטש

 ןוֿפ רערעכיליילפ ןייק ָאטשינ ,יניּפ רעטעפ ןייז ןופ רערעמורפ

 םוחנ ,ןעטַאט ןעכיוה ןייז ףיוא גידנעקוק ןוא .?עסינ רעטעפ ןייז

 רענעש רעד ןיא ,בוט-םוי ַא רעדָא תּבש א רעטנוא ,ס'קיוועוו

 -ָאּפַאנ רעד טימ ןוא לעטרַאג ןעטיירּב ן'טימ עטָאּפַאק רענעדייז

 "היח ,עמַאמ רעקשטירעדינ ןייז ףיוא רעדָא } פאק ן'פיוא עקנָאעל

 עסייוו ,עלעדייא ערהיא ףיוא-טביוה יז תעּב ,םי קיוועוו םוחנ רּתסא

 -עג ,עכיוה ,עסיורג יד רעּביא ןעשטנעב-טכיל ייּב ףורַא טנעה

 רעקּפעשט רעכיוה רעד ףיֹוא רעדָא ,רעטכייל ענרעּבליז ענעזָאלּב

 ץנַאג ַא טימ יװ ,טָאג טימ סיוא ךיז טדער יז יוװ ,ידנימ עּבאּב

 רע יװ ,רבג םעד לעסינ רעטעפ ן'פיוא רעדָא ,עקלעמש ןעטנעהָאנ

 ס'קיוועוו םוחנ םולש ךיז טָאה --- ינָאפ רעטכע ַא יו שיסור טקַאה

 ערעדנַא ןעגעק תולדג טימ ןוא ךיירפ טימ טלי םעגנָא לָאמ עֶלַא ץרַאה

 סָאד טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טָאג טקנַאדעג טָאה רע ןוא ,רעדניק

 רעד רעטנוא ,החּפשמ רעגיזָאד רעד ןיא ןערעוו ןעריופעג וצ קילנ

 יו ,ךילקילנ טלהיפעג ךיז טָאה רע וואו ,ןהָאפ רענעדליג רעגיזָאד

 ןעכילרעזייק ַא ןיא יו ,גנוטסעפ ַא ןיא יו ,רעכיז ןוא ,ץנירּפ א

 ,ץַאלַאּפ

 -עג גנוטסעפ רעד ןופ ןעלייז יד םיצולּפ ךיז ןעּבָאה טָא ןוא

 ףיוא ךיז ןעניױּבניַא ןעמונעג טָאה ץַאלַאּפ רעד ,לעקָאש א ןעּבעג

 לעטדעטש ןעכילקילג ם'נופ ףושּכ רעצנַאג רעד ןוא ,ןעלאפוצמוא

 זיא ץנירּפ רעגנוי רעד ,ןערָאװעג ןעדנואוושראפ לָאמ ַא טימ זיא

 ,דרע רעד ןופ לעּפָאנ רעד זיא ָאד טינ זַא ,ןערָאװעג עריואוועג

 = םרעטש ערעפסערג ךט ַא ,ךס א טלעוו רעד ףיוא ןַאהרַאּפ זיא'ס

 ךס א ,ךס א טלעוו רעד ףיוא ךיז ןעניפענ סע זַא ןוא ,ָאקנָארָאוװ

 ןערָאװעג עריואוועג ןוא .סעשטיװָאניּבאר יד ןופ ןעדיא ערעכייר

 ,ס'עלעמיש עלעניּפ ,רבח םעיינ ןייז ןופ גנידסלא סָאד טָא רע זיא

 | .ןעצרוק ןיא ָאד ןעלהעצרעד רימ ןעכלעוו ןופ

 ןעוועג ןיא ,סעשטיװָאניּבַאר יד ,רעדניק .ם'קיוועוו רעסיוא
 6/4מ טאא 14 4 6 2 { 4 8 , א יט יי יי א -
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 סערָא ןייק טרהָאפ ס'עלעמיש עלעניפ

 ןופ טייקסיורג טלהעצרעד -- .שייונ ףיא רהעמ טדער עלעמיש

 עלעניּפ ןהוז ןייז -- .סעדָא ןייק רעבירַא ךיז טכיולק -- .ן'יתרפא

 +העד -- .רעהיוא ןיא ?עסעברַא ןייֵא -- עיצַארעּפַא ןייֵא טָאה

 .סעמערַאװידיײשּפָא

 "סיוא ךיז טָאה עיפַארנָאיּב רעניזָאד רעד ןופ דלעה םעד

 ,פעננוי ןעשידיא ןעדעי אמתסמ סיוא ךיז טזייוו 8ע יו ,ןעוווועג
 ,טלעוו רעד ןופ טקנופלעטימ רעד זיא סָאד --- ?עטדעטש ןייז זַא

 ןענעז סָאד -- ןעדיא ענייז ןוא ,דרע רעד ןופ ?עּפָאנ עמַאס רעד

 ןעמַאשַאּב זיא ייז בעילוצ סָאװ ,טָאנ ייּב עטסטלהעוורעדסיוא יד

 רעד ןיא זַא ,ךיז טהעטשרַאפ ,ןוא ,טלעוו עגיזָאד יד 'ןערָאװעג

 יד ,רעדניק ס'קיוועוו ןעהעטש עטסטלהעוורעדסיוא יד ןופ ץיּפש

 ,לענעיּפש עמַאס רעד ןוא ןושארו שאר רעד ןוא ,סעשטיווָאניּבַאר

 סיוועג ןיא סָאד -- סעשטיווָאניּבאר יד ןופ סעמיצ עמַאס רעד

 שרדמהיתיּב ןיא טציז רעוו םורָאװ .,ס'קיוועוו םוחנ ,עטַאט ןייז

 עמַאס ם"ייּב ,בר ם'נופ רעטייווצ רעד ,טנאוו-חרזמ ןיא ןָאנעּבױא
 -םוי טונ ןעטשרע םעלַא םוצ ןעמ טמוק ןעמעוו וצ 4 שדוקדןורָא

 -תבש עֶלַא ףיונוצ ךיז ןעמ טּביולק ןעמעוו וצ ןוא ? ןעטעּב בוט

 עמ ןוא טגניז עמ ןוא טקנירט עמ ןוא הּכלמ-הולמ ףיוא סטכַאנדוצ
 ָאטשינ ,ןייג ?ןיירא גָאט ןעסייוו ן'זיּב טעילוח עמ ןוא טצנַאט

 רעייז ןופ סערעכייר ןייק ָאטשינ .החּפשמ ןייז ןופ סערענעש ןייק
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 ןעארעג יג מע לאו לעפנ לעטעפ ם'עפ לב טי
 ןיא :ךירטש ןייא ךָאנ ןעזָאלכרוד ןעלָאז רימ ןעוו ,ןעצנַאגניא

 ; טעֶאּפ ַא ןעגנַאגעג ןעריולרַאפ רשפא זיא ןעשטנעמ ןעניזָאד םעד

 רעד ןיא .ענעגייא ,רעדעיל עשידיא ןעגניז טַאהעג בעיל טָאה רע

 דעיל ַא ןעפַאשַאב רע טָאה ,חסיפּת ןיא ןעסעזעג זיא רע סאו ,טייצ

 עירָאלעמ ענעש ַא ןוא ,ת"יב-ף"לַא ן'כאנ ,שיריא ןיא ,ןײלַא ךיז ףיוא
 .םירביא עלַא ןיא ןעגנַאגעצ ךיז זיא סָאװ ,עידָאלעמ ַא --- וצרעד

 ,ןעגנַאגעג ןערױלרַאפ ױזַא טָא זנוא ייּב ןענעז ןעטנַאלַאט לעיפיוו

 ...1 טשינרָאג ייז ןופ טסייוו עמ סָאװ



 םכולע-םולש | 99

 ךינשעינוו יא ךינערטונוװַא רעטסינימ, ן''טימ הבורק לעקיטש
 ..|?"ל?עיר

 -ענ יד רָאנ .טינ ןעמ טסייוו -- ט'רסמ'עג טָאה סע רעוו
 -רעּבוג ן'טימ תוישעמ יד ןוא רָאוָאנירּפ םענעסירעצ ןץ'טימ עטכיש
 "לעיד ךינשעינוו יא ךינערטונווֶא רעטסינימ, ן'טימ ןוא רָאטַאנ
 א ןערָאװעג זיא'ס ןוא ,רעסַאװ ן'פיוא להעמיוּב יו ,ףױרַא ןענעז
 ,טּפשמ'עג ןוא טצעזעגנייַא הליחמ םהיא טָאה עמ ןוא ,ָאלעיד,
 טָאה לעסינ רעטעפ רעװַארּב רעד זַא ,ןעוועג זיא ץיּפש רעד ןוא
 -טנַא ןוא ןעמענ ,סע טסייה ,טושּפ ,חרוּב ַא ןערעוו טזומעג ךַאּבענ
 ,ןעפָאלטנַא זיא רע -- ןעּבעגעגנייַא םהיא ךיז טָאה סע ,ןעפיול
 ךיז ,סעדָא ןיא טייצ לעקיטש ַא טרעגלַאװענּפָא רעהירפ ךיז סָאה
 ןייק קעװַא זיא ןוא ןעמָאנ םעיינ ַא םימ סַאּפ םעיינ ַא טכַאמעג
 ןעסירעגסיוא טוג טייצ עטשרע יד ,עדַאנַאק ןייק שזַא ,עקירעמַא
 ןופ ןהעג ןעּביױהעגנָא ןעּבָאה םורַא רחָאי רַאּפ ַא ןיא רָאנ ,ןערָאװעג
 רע טָאה רעטעּפש .,?ןעּבעל ַא טכַאמ , רע זַא ,?סרעטעל , םהיא
 -ענ ךיוא טָאה עכלעוו ,החּפשמ עצנַאג ןייז ןיהַא ןעגיױצעגרעּבירַא
 -נָא ןענעז םעדכָאנ .?ןעּבעל ַא ןעכַאמ, ייז זַא ,ףעירּב ןעּבירש
 ,ןעפַארג --- ?סרושטקיּפ, ענעש רהעז ןעמעלַא ייז ןופ ןעמוקעג
 יװ ןוא "ןעּבעל א טכַאמ , עמ ױזַא יו רָאנ ! תוררש עגיד'תמא
 טשינ ןעמ טָאה סָאד --- עקירעמַא ןיא ןעּבעל סָאד ללכב ןיא ױזַא
 ,ןפוא םושּב ןעמוקַאּבסױרַא ייז ןופ טנָאקעג

 ,םורַא גיסיירד ןֹוא עכילטע רהָאי ַא ןיא ,טעה-טעה טשרע
 יד טּביירש סָאװ רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,1008-6 רהָאי ם'ניא
 ןערעדנַאװרעּבירַא טפרַאדַאּב ןילַא טָאה עיפַארנַאיּב עגיזאד
 ךיז רע טָאה ,עקירעמַא ןייק םולשּב ןעמוקעג זיא ןוא םי ן'רעּביא
 זיא ,רעטעפ ןייז ןענעוו תועידי עיונעג ןעמוקַאּב וצ טריסערעטניא
 -ןכוש ַא ןיוש זיא ?עסינ רעטעפ רעד זַא ,ןערָאװעג עריואוועג רע
 -רַאפ ןעש ַא ןוא ןעמָאנ םענעש ַא טזָאלעגרעּביא טָאה רע רָאנ ,רפע
 עמ סָאװ ,סָאד ןענעז ךעלקינייא ענייז ןוא רעדניק ענייז .ןעגעמ
 .טיירל א :עקירעמַא ןיא טפור



 1 ךירַאי ם'נופ

 ,ךילטנעגייא ,םהיא טָאה ,ףיקּת א ןעוועגנ זיא רע סָאװ ,סָאד םורָאװ

 יד םיס םהיא טכַאמענ ךילקילג ףוס-?ּכ-ףוס ןוא טעליוקענּפָא

 םעד ןעגעו .ןערהַאי עגיּבייא ףיוא רעדניק-סדניק ןוא רעדניק

 ,ןייז וצ טכַארטעגסױא טקעמש סָאװ ,השעמ ַא טלהעצרעד טרעוו

 .טרעהעג יז ּבָאה ךיא יו ,רעּביא יז בעג ךיא רָאנ

 ,ךיז טכַאד ,ָאקנַארָאװ ןופ טייוו טינ ,לעטרעטש ןיילק א ןיא

 ,ןעריא ַא ףיוא רָאװָאנירּפ ַא טכַאמעג םייוג ןעּבָאה ,ןַאזערעּב ןיא

 ןעמ ויא ?ןעמ טוהט סָאװ .,ןעּבײרטסױרַא םהיא לָאז עמ זַא

 -ָאניּבַאר לעסינ ֹוצ רעדָא ,ס'קיוועוו לעסינ וצ ןעפיול וצ ןעמוקעג

 ױזַא טדער סָאװ ,עװטסלַאשטַאנ ייּב בושח ַאזַא ,שטייטס :שטיוו

 רעד ...! װַאטסירּפ יִאװָאנַאטס ן'טימ ךיז טשוק ןוא שיסור טונ

 רע --- וװַאטסירּפ םוצ ןעּבעגעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה לעסינ רעטעּפ

 "וװַארּפס , ם'ניא רָאנ ךיז טדנעוו סָאד :ןעפלעה טשינרָאנ ָאד ןָאק

 ,ןוא שטנעמ רעיינ ַא ,סנעטשרע ,זיא קינװַארּפס רעד ןוא ,"קינ

 יו ? רעטייוו ןעמ טוהט עשז סָאװ ! ןמה רעסיורג ַא ,סנעטייווצ

 רעצנַאג א ןופ לּת ַא ןעכַאמ ןוא ןעדיא ַא "ןערָאזַאר, סָאד ןעמ טזָאל

 --- עּפַאילשװ ָאלעיד טעידוּב ,לעסיּב ַא סיוא רָאנ טרַאװ, ? החּפשמ

 ןוא לעסינ רעטעפ רעד טגָאזעג טָאה ױזַא ---"! טכער ןייז טעוו'ס

 עצנַאג יד ןעגירקעג טָאה רע :טייקניניילק ַא רָאג ןָא הטענּפָא טָאה

 רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה ,טנָארט קינװַאנישט ַא סָאװ ,םרָאּפינוא

 ןיא ןערהָאפעגנירַא זיא ןוא טשטָאּפ ַא טּפַאחעג ,"קינװַארּפס, ַא

 םעד ךיז וצ ןעפור טקישעג טָאה ןוא ,קָאלג ַא טיט ןיירַא ףרָאד

 ןעירשעצ ךיז טָאה ןוא ,"עדַאמָארה, רעצנַאג רעד טימ אנישרַאטס

 -עג ןוא "1 ?עיקַאיס-עיקַאט ,עיטעיעמס יװ קַאק, :ייז ףיוא

 טשינ זיא'ס זַא ,קינװַארּפס רע'תמא ןייַא יו ,סופ ן'טימ טעּפוט

 "קיטש ףיוא רָאװַאנירּפ םעד ןעסירעצ טָאה ןוא ,?ונָאקַאזדָאּפ

 ןעגָאלק ךיז ייז ןענעוורעד רעמָאט זַא ,ייז טגָאזעגנא ןוא ךעלקיטש

 רעיינ רעד ,רע זַא ,ןעסיוו ייז ןעלָאז ,רָאטַאנרעּבוג םוצ םהיא ףיוא

 רענעגייא ןייֵא ס'רָאטַאנרעּבוג םעד יקַאט זיא ,סע טסייה קינווַארּפס

 8 ןַא ךיז רעהעג ּבייװ ןייז ןוא ,דצ ס'עמַאמ רעד ןופ ,רעטעפ
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 רעטעפ רעד סָאװ ,סָאד ןעוועג ןיא גנידסלַא ןופ רענעש
 ,ןיהַא ןענַאד ןופ ןָאהטעג טשינ לעדָאה עמהומ רעד ןהָא טָאה לעסינ
 ,רהעמ טשינ ;תעדירּב ןעסיורג ַא רַאֿפ ןעטלַאהעג יז טָאה רע
 ַא ,ןוסרָאק ןופ זיא יז ,ןייז תוכז-דמלמ רהיא ףיוא רע טגעלפ
 ןענעז רענוסרָאק יד ןוא ,עינרעּבוג רעוועיק ןיא עכלעזַא טדָאטש
 טָאה --- האופר ןייא רָאנ ָאד זיא וצרעד ֹוצ ...עווילשליּפס , עֶלַא
 רהיא לָאז רע ,ןעפלעה םהיא לָאז טָאג זַא ,לערעּפ -- ; טנָאזעג רע
 ,רע טגָאז ,רעטקַארַאכ רהיא טלָאװ ,ֿפערעּפ עסיורג ןעפיוק ןענָאק
 ערעסעּב ַא ךָאנ סייו ךיא , .ןעטיּבעגרעּביא ןעצנַאגניא ךיז
 טבורּפעג םוחנ רעדורּב רערעטלע רעד םהיא טָאה -- ,"האופר
 ץפיוא דוס ַא טמױרעגנירַא םהיא טָאה ןוא ןעגיוא יד ןענעפע
 -םיוא ןייַא ןערָאװעג זיא לעסינ רעטעפ רעד ןעכלעוו ןופ ,רעהיוא
 : רעטרעטיצעג

 פיצמו רמוש רעטשרעּביױא רעד לָאז !ןעטיה טָאג לָאז --
 ! ןייז

 ןייז ריד טעװ ,ריד גָאז ךיא יו והט ! פעסינ ,ךימ גלָאפ ---
 ,..! ליואוו זַא ןוא םונ זַא

 -סױרַא ךיז טָאה ,ןענַאטשַאּב זיא הצע עגיזָאד יד סָאװ ןיא
 םעד  .םורַא טייצ ַא ןיא ,רעטעּפש טעה-טעה טשרע ןעזיוועג
 רעד רעביא טקױּפעצ ןייֵלַא לעדָאה עמהומ יד טָאה דוס ןעגיזָאד
 ,טפמישעג ןוא טלעדַאטעג טָאה יז סָאװ ,םימרעד טדָאטש רעצנַאג
 יד, :ןַאמ רהיא ןופ החּפשמ עצנַאג יד ןעטלָאשעג ןוא טרימשעג
 -יּבאר יד רהיא ייּב ןעּבָאה ןעמָאנ רעדנַא ןייק --- "ערע'ּתחּפשמ
 -עכָאו א ייז ייּב ןיא בייוו א ןענָאלש , .טאהעג טינ סעשטיווָאנ
 רעדייא ,טנאה יד ןערַאדּפָא רעהירפ ייז טעוו'ס רָאנ .,,,גנַאנ רעגיד
 ..."ןערהירוצ ךיז ןעלעוו ייז

 פעסינ ןַא ,דוס ם'נופ טסואוועג טָאה לעטדעטש עצנַאג סָאד
 ,בייוו ןייז ןופ ןערהָאי ענעטינשעגּפָא ךַאּבענ טָאה שטיווָאניּבַאר
 עװטסלַאשטַאנ ייּב ןוא ףיקּת ַא רע זיא טלעוו רעד ייּב וליפא שטָאח
 ! ףיקת אזא ןעוועג טינ רע טלָאװ יאולה .,לעפעלכָאק רעצנַאג ַא
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 וצרעד ןוא ,דיא ַא טדער סָאד זַא ,ןענעקרעד וצ טשינרָאג זיא'ס

 םעד טשטַאּפ ,עװטסלַאשטַאנ טימ ןעדנוּבעגסױא ױזַא רע זיא

 טכַאנ עצנַאג ַא ַאנישרַאטס ן'טימ ט'רוּכש ,טנוח ַא יו ,אטסָארַאטס

 טשוק ווַאטסירּפ יָאװָאנַאטס ן'טימ ןוא ,קנעש ןיא ךיז ייּב יקַאט

 ..! רעדורּב ַא טימ יוװ ,ךיז רע

 ןיא בושח ַא ןעוועג זיא ?עסינ רעטעפ רעד לעיפיוו ףיוא רָאנ

 ןייז ייּב בושח ןייק טינ ןעוועג רע זיא ?עיפ ױזַא ףיוא ,טדָאטש
 ןעשטנעמ עסיורג עלַא) ?ערָאה עמהומ רעד ייּב ,ּבייוו ןענייא
 ןיא לעדָאה עמהומ יד .( !טשינרָאג רעּבייװ ערעייז ייּב ןענעז

 עגיזָאד סָאד רָאנ ,סצרַאװש ַא ןוא סניילק ַא עלעבייוו ַא ןעוועג

 רעד ןיא ןַאמ ןעסיורג רהיא ןעטלאהענ טָאה עלעבייוו עניילק

 ! תומ תמיא --- ארומ

 רעכיוה רעסיורג רעד טָא יו ,ןערעדנואווַאּב וצ ןעוועג זיא סע

 ױזַא טרער סָאװ ,עװטסלַאשטַאנ ייּב בושח רעד ,לעסינ רעטעפ
 רעטצוּפענסיוא ןוא רעכיליירפ נידנעטש רעד ןוא ,שיסור טונ

 ןעוועג ןלעּב ַא זיא ,רעּבייוו ייּב טסַאנ רעטנעלעגנָא ןוא רעילַאװַאק

 ַא טימ רעדָא עלעּביײװ ןעסּכַאװעגניײלק ןענייא ןייז ןופ ןעּפַאח וצ

 רעד רעּביא םעזעּב ןעסַאנ ַא טימ רעדָא ,ּפָאק ן'רעביא עלעשיק
 טַאהעג ּבעיל יז טָאה ןעטסנייס םוצ !עטָאּפַאק רעטצוּפענסיוא

 אקוד ןוא ,הרוּת-תחמש אקוד ןוא ,בוט-םוי אקוד ןעמעזעּב םהיא

 ןעסיוו ןעמ זָא ל? , : ןעגיוא יד ןיא םלוע ןעצנַאג ן'רַאפ

 ...7!ט ָאה בייוו ןייז ןַאמ ַא רַאפ סָאוו

 ןעסָאלשרַאפ ךיז ,סעװָאטַאק ַא רַאפ ןעמונעגנָא סָאד טָאה רעּבָא רע

 ,ןעפנָארּב טימ רעשעלפ טנעפעענפיוא ,לַאז ןיא ןעדיא עֶלַא טימ

 ,רעלעק ןיא סעקרענוא עטרעייזעג טימ ךעלסעפ עלַא ןענַאלשענפױא

 טכַאמעג -- ןעוויוא ם'נופ ךעלּפעט ןוא פעט עֶלַא ןעמונעגסיורַא

 רַאפרעד םעדכַאנ טקנערקענּפָא ןוא ,בוטש ןיא םָארנָאּפ א ,ןברוח ַא

 ןעוועג רעּבָא זיא'ס .רדסּכ ןעכָאוװ יירד ?עדָאה עמהומ רעד ןופ

 ! טעילוהעגנָא טוג ךיז טָאה עמ --- יאדּנ
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 ייז טָאה רע סָאװ טימ .טלָאװעג רָאנ םָאה רע זַא ,רעטכעלעג
 רע ,גונעג ןעוועג זיא'ס רָאנ .ןעסיוו וצ רעווש זיא --- ןעמונעג
 -עג ןיוש ןענעז ןערעטכעלעג יד ןוא -- טרָאװ ןייא ןעגָאז יז לָאז
 ,לעמיה ן'זיּב ןעגנַאג

 םהיא ןהֶא ! ןעוועג סָאד זיא "קַאילוח, ַא רַאפ סָאװ טנייה
 ,ס'קיוועוו ?עסינ .חנותח ןייק םינ ,היול ַא ןעוועג זיא הנותח ַא
 עצנַאג א ,ןייז םיתמ-היחמ טנָאקעג טָאה ,שטיװָאניּבַאר לעסינ רעדָא
 קוליח רעד ,גידנעצנַאט ןוא גידנעכַאל ,גידוועדער ןעכַאמ טלעוו
 רעד סָאװ ,ןעוועג זיא יניּפ רעטעפ ןעשיווצ ןוא םהיא ןעשיווצ
 טָאה לעסינ רעטעפ רעד ןוא ,ןעצנַאט טנָאקעג טָאה יניּפ רעטעפ
 םהיא טימ ןעּבָאה ץלא ןוא עֶלַא .ערעדנַא ןעצנַאט ןעכַאמ טנַאקעג
 רעד .טצנַאטעגטימ ןוא ןעגנוזעגטימ ,ןעקנורטענטימ החמש ַא ףיוא
 טָאה םהיא טימ .ווַאטסירּפ יאװָאנַאטס רעד ןעוועג זיא רעטשרע
 .םידוהיל ןעוועג זיא'ס ןוא --- ןעלטיה יד טימ ןעטיּבעג ךיז רע

 עװטסלַאשטַאנ טימ ןעוועג שטיווָאניּבַאר לעסינ ןיא ?לכּב
 ךיילג ,המר דיּב לעטדעטש סָאד טרהיפעג טָאה ןוא ,ןעדנוּבעגסיוא
 וצרעד ,קינווָאנישט ַא ,קינלַאשטַאנ א ןעוועג ןיילַא טלָאװ רע יו
 : יֵנָאֹפ רעטכע ןייַא יו ,שיסור טדערעג ,שודק-הּפ ַא טַאהעג רע טָאה
 טירוקָאּפ םַאוו יטלָאװזַאּפ ,טסָאלימ ַאשַאוװו ,םישטָארּפ ודשזעמ,
 ..7! ָאקַאק ךיקַאקינ ָאליּב עינ יּבָאטשט יא טָאשטש שַאנ ַאנ
 ,סָאריּפַאּפ ַא ןערעזנוא טרעכיוררַאפ סגעוונייא ןיא ,פחומ עשז טייז )
 רַאפ ןעּבָאה םייוג --- ןעדיא רָאנ טשינ ,(!ץוריּת םוש ַא ןהָא ןוא
 אליד יא ןיו ;ַאילעסימ ָאד םידָאח , :ץראיךרד טַאהעג םהיא
 : ןעלסינ וצ ןהעג רימָאל ) ."עדוּב ַאקלירוה ַאקרַאשט יא ,עשזאקס
 .( ןייז טעװ ןעפנַארּב לעזעלג ַא יא ,ןעגָאז זנוא רע םעוו קסע יא

 רעטעפ רעד יו ,טַאהעג בעיל רהעמ ךָאנ רע טָאה ךיז ןע'להק
 ,ןעצימע רַאפ רעדָא ,ןעצימע טימ ךיז רע טָאה גידנעטש .יניּפ
 עֶלַא טסייוו רע זַא ,טלהָאמעגסיוא ךיז טָאה םהיא ןוא ,ןעדָאלעג
 זַא ,שיסור טוג ױזַא טדער דיא ַא -- טייקגיניילק ַא .סענָאקַאז
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 לערָאה עמהומ יד ןוא לעסינ רעטעפ רעד

 -- ."עװטסלַאשטַאנ, ייב בושח ַא -- ."טעילוח, לעסינ רעטעפ רעד

 םייברַאעגנַא ,קינװַאנישט ַא רַאפ טלעטשרַאפ דיז -- .חרצ א בייוו ַא

 .טעֶאּפ א ןופ ץוצינ ַא -- .עקירעמַא ןייק קעװַא ,הנותח ַא

 ,ס'קיוועוו יניּפ ןוא םוחנ ,רעדירב ערעטלע ייווצ יד ביוא

 ,רערורּב רעטסגנוי רעד ,רעטירד רעד זיא ,םידיסח ןעוועג ןענעז

 טייצ עטצעל יד ןיוש ךיז טָאה רע יוװ רעדָא ,ס'קיוועוו לעסינ

 ןעוענ ,שטיװָאניּבַאר לעסינ ,ןעמַאנעילימַאפ ןייז ייַּב ןעפורעג

 ןעטניה :לעגָאשטש א יװ ךיז ןענָארטעג ,רעכילטלעוו ַא רָאנ ןיוש
 ןערהָאי ענעי ןעסייהענ טָאה סָאד -- ,טלַאּפש ַא עטָאּפַאק רעד ןיא

 טימ ןעטעלעוויטש עטריקַאל --- שטייד השעמ רעדָא ,טנַארפ השעמ
 ןוא .תואּפ ענעניוּבעגרעטנוא קרַאטש-קרַאטש ןוא סעקיצנָארּפש

 שרדמה"תיּב ןיא :ונייהד .,שיטַארקָאמעד ךיז רע טָאה ןעטלַאהעג

 ןיא טרָא ןייֵא ,םיּתּב-ילעּב עטסמענרָאפ עלַא יװ ,טַאהעג רע טָאה

 ,שילָאּפ ןיא עקנַאשזעל רעד ףױא רע ןזיא ןעסעזעג רָאנ ,חרזמ

 ן'רַאפ אקוד ,טלהעצרעד ןוא "רואיּב , ן'טימ שמוח ַא ןעטלַאהעג

 -עטנַָאמ ןופ ,ןייטשנייוו על'השמ ּבר ןופ תוישעמ ,םלוע ןעטסָארּפ

 ַא טאהעג רע טָאה וצרעד .ךיוא ןעדלישטיור ןופ ןוא ןערָאיפ

 ןעכַאל ךס ַא טַאהעג בעיל ,ןעגניז ןעש טנָאקעג ,עמיטש עוװוָאסַאּב
 םהיא ןופ ןעּבָאה סנעטסניימ .םענעי גידנעכַאל ןעכאמ טנָאקעג ןוא

 רַאפ ןעגנַאגעצ שממ ןענעז יד --- ךעלדיימ ןוא רעּבייו טכַאלענ
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 רע יו ,ס'קיוועוו יניּפ ןהעז ןהעגנ םישודיח ףיוא טפרַאדַאּב טָאה
 ַא ףיוא , רעדָא ,טכיל עגידנענערּב טימ "רעטכייל ףיוא, טצנַאט
 ןופ רעטסערג רעד יװ ,זעיצַארג ױזַא ,גנירג ױזַא ןוא ,?לענעיּפש
 טלָאװ ןעצנַאט ןימ ַאזַא .טלעו רעד ןופ רעצנעט עגיטנייה יד
 ןעכַאמ ןוא ןעטעליּב ףיוא ןעזייוו טנָאקעג ןעטייצ עגיטנייה ןעמ
 -סױרַא ןטק-תילט םעד ,ןעפרָאװענּפָארַא עטָאּפַאק יד .טלעג ךס ַא
 טקעטשעננײרַא אלימּב ןעזיוה יד ,טעשטאאקרַאפ לעּברַא יד ,ןעגיוצעג
 ,דרע יד ןערהירַאּב יז סָאװ םיוק-םיוק סיפ יד ןוא ,לעוויטש יד ןיא
 םינּפ ן'םיוא ,וצ ןעניוא יד ,ףױרַא ןעפרָאװרַאפ זיא ּפָאק רעד ןוא
 יד ןוא .ןענװַאד תעשּב יו ,תוממורתה טימ תולעּפתה ןעמ טהעז
 ןוא ,טעקסעילּפ םלוע רעד ןוא ,ךַאז עשידיא ַא ןעלעיּפש רמזדילּכ
 ,רעצנעט רעד ןוא ,רעסערג ןוא רעסערג לָאמ עלא טרעוו דָאר יד
 ןײרַא-טהעג ,טכיל עגידנענערּב יד טימ רעטכייל יד גידנעדיימסיוא
 רהעמ ץֵלַא ןיא ןוא תולעּפתה רהעמ ץלַא ןיא רעטייוו סָאװ
 ךיא !  ןעצנַאט ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד ,ןיינ --- שפנה תוממורתה
 ַא ,ארוּבה-תדובע ןימ ַא רעכינ ןעוועג זיא סָאד זַא ,טגָאזעג טלָאװ
 .ַא ךָאנ גערפ ןוא ּפִא ךיז ?עטש ךיא ןוא .טסנעיד-סעטָאג ענייר
 טא וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ : הישק ענעגייא יד לָאמ
 רעד ןיא טייוו ױזַא ןעכיירגרעד לָאז רע ,םימשדארי ַא ןעדיא ַאזַא
 ןוא ?טנערעלעגסיוא סע ךיז רע טָאה ואוו ? ןעצנַאט ןופ טסנוק
 ? רענייז יּבר רעד ןייז טנָאקעג טָאה רעוו

 ןעסעגרַאפ ?ייוורעד רימ ןעּבָאה ,ץנעט ןעגעוו ךיז טדעררַאפ
 ןעלעוו רימ ןעכלעוו ןופ ,ס'קיוועוו לעסינ ,רעדורּב ןעטירד םעד
 ' ,פעטיּפַאק ןעגירעטייוו ם'ניא רעטרעוו עכילטע ןעגָאז
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 טָאה ? טנערהעלעגנָא םהיא טָאה סָאד זַא ,יאדוַא רהיא טניימ

 טימ טקעמש עס ואוו טרָאד ,ןעטפעשעג ס'מענעי .תועט א רהיא

 ענעגייא ןופ רעכליּב ןענעז ,ןעדיא א ראפ הבוט ַא טימ ןוא ?הק

 ןוא דירַאי ַא רעדָא קרַאמ ַא ,לשמ5 ,ןעפרַאװקעװַא ..ןעטפעשעג

 ןיא ףיורעד .טינ ןעמ טסעומש םעד ןופ --- תירּב ַא ףיוא ןעפיול

 ןייֵא ןעכַאמ הנותח רעדָא ,ןעדיא ייּב ?הומ ַא סיּפע ךָאד ןעמ

 עצנַאג ַא םינּתוחמ עמערָא יד טימ ןעצנַאט ןוא המותי עמערָא

 טפָא טינ סָאװ ,הוצמ עסיורג ַא יאדוא ךָאד זיא סָאד -- טכַאנ

 ,טנַאה רעד וצ סע טמוק

 טינ ןוא ןעטלַאהוצנייַא ךיז רעזוש זיא ,ןעצנאט ןופ גידנעדער

 ַא ןעדיא ַאזַא טא וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ,ןערעדנואווַאּב

 ? ןעצנַאט ןעש ױזַא ךָאנ ןוא ,ןעצנַאט ןענָאק לָאז רע ,םימש-ארי

 ןעועג זיא רעװ ןוא ?לשמל ,טנערעלעג סָאד ךיז רע טָאה ואוו

 ַא ןוא ?קַאזָאק, ַא ,"דיסח, ַא ןעצנַאט ? ןערהָאי ענעי יּבר ןייז

 .םדערעגּפָא זיא םעד ןופ --- ?ינֲאפ ,

 ַא ןעצנַאט טעװ ס'קיוועו יניּפ בר !ןייז לָאז ליטש ---

 ! דיסח-

 ַא ןהעג טעוװו ס'קיוועוו יניּפ בר !םלוע ,ךיז טקורעצ ---

 ! קַאזָאק
 : רעדָא

 זנוא םעוו ס'קיוועוו יניֿפ בד !טייז א ףיוא ,רעּבייוו ---

 ! ינָאפ ַא ןעזייוו

 ןוא .ערַאװ ַא טכַאמ ,ךיז טקורעצ םלוע רעצנַאג רעד ןוא

 רע רעדָא ,"קַאזָאק ַא טהעג, ,"ריסח א טצנַאט , יניּפ רעטעפ רעד

 ! התאר אל ןיע .ּפעק ףיוא טהעטש םלוע רעד ןוא ,"ינָאפ ַא טזייוו ,

 זיא רעסערג ץלַא ,הנותח יד ןעוועג זיא'ס רעמערָא סָאװ

 ןעװעג ןענעז םינּתוחמ יד סָאװ ,טסייה סָאד .החמש יד ןעוועג

 יניּפ רעטעפ רעד טרָאד טָאה רהעמ ץלַא ,טיילעמערָא ערעסערג

 --- התאר אל ןיע יקַאט סָאװ ,ןעצנוק עכלעזא ןעזיווַאּב ןוא טצנַאטענ

 עמ .הלּכױתח ןייז חמשמ וצ ידכּב ,הוצמ םשל רָאנ יקַאט ןוא
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 ןוא תוינשמ-הרבח ןיא ,אשידק-הרבח ןיא ,זיולק ןיא ,שרדמה-תיּב
 ןעוועג םהיא ייַּב זיא סָאד זַא ,ארומ ּבָאה ךיא ? םילחת-הרבח
 טלעגייבר .דירַאי ַא רעדָא קרַאמ םענעגייא ןייֵא ןופ רערעייט
 ,הוצמ ַא זיא'ס דלַאּביװ רָאנ ,גונעג טסָאקעג ךיוא םהיא סָאד טָאה
 ,טלעג-יבר טסָאק סע רהעמ סָאװ ,הּברדַא ? סיוא סָאד טכַאמ סָאװ
 ןעמ רָאט ףיורעד ךיז ןענָאלקַאּב ןוא ,הוצמ יד זיא רעסעדנ ץלַא
 ,הוצמ סיוא הוצמ יד ןיוש זיא טלָאמעד םורָאװ ,טשינ

 טלָאזעג טָאה לָאמנייא :השעמ ַא ךיז טקנעדעג סע .,פשמלי
 טינ ךיז לָאז עמ ידכּב .?טשטָאּפ , רעד ףיוא "סעגרָאט , ןייז
 -רעד טינ טשטָאּפ רעד וצ לָאז עמ ןוא םיחקמ יד ןיא ןעסיימש
 רעד זַא ,האצמה ַא ףיוא ןעלַאפעג ןעדיא ןענעז ,טלעג ןייק ןעגעלי
 -ןקנָאק יד ןעשיווצ ןעלייטעצ לָאז ,טשטָאּפ יד ןעמענ ליוו סָאװ
 ןעכַאמ יַלַאק טשינ םהיא ןעמ טעוו ,טלעג עמוס עסיוועג ַא ןעטנער
 ,ןעּביולג טינ ךָאד ןעמ טעװ ןיילַא ןעטנערוקנַאק יד רָאנ ,םיחקמ יד
 ףיוא טהעג עמ ןוא טרָא ןערעכיז ַא ןיא טלעג סָאד ןייַא ןעמ טגעל
 יו ,טרָא רערעכיז רהעמ א ךָאנ ןייז ןָאק סָאװ ןֹוא .סעגרָאט יד
 טלעג סָאד םהיא ייּב טגעלעגנייַא ןעמ טָאה ? ס'קיוועוו יניּפ ייּב
 טלעג סָאד טָאה סָאװ רעד ןוא ,סעגרָאט היוא קעװַא זיא עמ ןוא
 יד ןופ טשרמולּכ ךיז ,?עציּפש ַא  ןָאהטעגּפָא טָאה טנעלעגנייַא
 ךָאנרעד טשרע ןוא ןעמונעגּפָא טלעג סָאד ,טשטילנעגסיורַא סעגרָאט
 -וקנָאק יד ןעּבָאה יאדֹוא .גייפ ענעש ַא ןעמעלַא טלעטשעגסױרַא
 םענ ַא ןעטשרע םוצ טָאה עמ ןוא ,ףרַאד עמ ואוו ט'רסמ'עג ןעטנערי
 ,ןעּבעגעג טלעג סָאד טָאה סָאװ ,ןױשרַאּפ םענעי וצ ךיז ןעּבענעג
 ןעוועג זיא טלעג סָאד סָאװ ,ןױשרַאּפ ןעטייווצ םוצ ךָאנרעד ןוא
 ָאד ןיא סָאװ ,לחומ עשז טייז ,דיא בר :טנעלעננייַא םהיא ייּב
 טלהעצרעד ס'קיוועוו יניּפ ךַאּבענ ייז טָאה ? השעמ א רַאפ ןעוועג
 רַאפ טּפשמ'עג םהיא ןעמ טָאה .זיא תמא רעד יו ,השעמ יד
 טרָא ן'םיוא סָאװ ,ןעוועג זיא קילג סָאד ןוא ,"אנזאק , ןענ'הבנג אב
 .ףָארטש-טלעג טימ רָאנ טּפשמ'ענּפָא םהיא ןעמ טָאה עמרוס ןופ
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 החּפשמ יד

 טימ "אלעיד, א -- .ןעּפיט ענעדײשרַאּפ יירד -- רעדירב יירד
 - ,רעטבייל ףיוא טצנַאט יניּפ רעטעפ רעד -- ."ַאנזאק.

 םוחנ ,ןעגנוּבײרשַאּב עגיזָאד יד ןופ דלעה ם'נופ רעטָאפ רעד

 ןוא ס'קיוועוו יניּפ ;רעדירּב ייווצ ךָאנ טַאהעג טָאה ,ס'קיוועוו

 ןיֵא ןוא .טנַאמרעד ןעּבױא זיא סָאװ רעד --- ס'קיוועוו לעסינ

 ןעוועג ךיז זיא רעדירּב יירד יד ןופ רעדעי סָאװ ,סָאד זיא קיטנַא

 סָאד ןיא סנייא ןעטָארעג טשינ לעקערּב ןייק ןוא ךיז רַאפ ּפיט א

 רימ יו ,ןעוװעג זיא ,ס'קיוועו םוחנ ,רערעטלע רעד ,ערעדנַא

 ףָאזָאליפ ַא ,ליּכשמ ַא ןוא דיסח ַא ןופ שַאמשימ ַא ,ןיוש ןעסייוו

 שטנעמ ַא עבטּב ןוא ,ןרקח ַא ןוא ןדמל ַא ,רענעװַאד רענעש ַא ןוא

 רעד .הרוחש-הרמילעּב רעסיורג ַא ןוא רענעגרָאּברַאפ ַא ,רעליטש א

 רעסיורג ַא רָאנ ןיוש ןעוועג זיא רעד --- ,ס'קיוועוו יניּפ ,רערעדנַא

 ןיימ ךיא ,דיא רענעש א ,ןטק-תילט ןעגנַאל ַא רָאג טימ ,םימש-ארי

 -םיימש ,ענעש ,דרָאּב רענעש ַא טימ ,םינּפ ן'םיוא רענעש א יקַאט

 סָאװ ,שטנעמ 8 ,רענידעּבעל ַא רהעז עבטּב ןוא ,ןעגיוא ענידנעכ

 בעילוצ טשינ הלילח ,להומ ַא הירּב ַא ,לעפעלכָאק ַא ,ךיז ט'להק

 ןעוועג זיא סָאד ,טרָאװ םענייא טימ ,הוצמ םשל טושּפ רָאנ ,טלעג

 ,ןעטפעשעג עדמערפ ןיא ןעגָארטרַאפ גידנעטש ,ַאה - וה ןופ דיא ַא

 ,תונמלַא ,ןעשינעביילגסיוא ,ןעשינעזָאלרַאפ ,ןעשינעלוד ,ןעשינעדָאל 2

 ןיא תואּבג סיּפע זיא ואוו טנייה ,טײלעמערָא טַאלנ ןוא םימותי
5 | 
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 -רעּביא זַא ,דער עטוג טימ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה דיומ רעד וצ ןוא
 זיא יז שטָאח ,ןפוא םושּב טינ ןעמ ליוו טנעה עשייוג ןיא יז ןעּבעג
 עמ ..תדמושמ ַא ןופ רענרע ןֹוא עקייטלוה ַא ,יאדמשַא ןייַא
 יד ןוא לערעּפ יד ואוו ,ןענָאזסױא לָאז יז ,רָאנ רהיא ןופ טרעדָאפ
 עמ זַא ,הּכתעיקּת א רהיא טינ עמ ןוא ,ןענעז ןעכַאז עגירעּביא
 ןיוש יקַאט ,ןתח ַא רהיא טינ עמ ןוא ןיירַא טדָאטש ןיא וצ יז טמענ
 טימ ןוא רמז-ילּכ טימ ,ןפוא ןעטסנעש ן'פיוא ןוא ךֶלַאּב יקַאט ןוא
 ,רעכילרהע ןייַא יו ,ערעשטעוו-הּפוח ַא טימ ןוא רעדיילק-הנותח
 ןופ ןעסיוו טינ טעוװ לעגיופ ןייק --- רעטכָאט רעשידיא רע'רשּכ ַא
 ! ןעהערק טינ טעוװ ןהָאה ןייק ,השעמ רעצנַאג רעד

 רהיא ןעמ טָאה ןתח א .ןעװעג יקַאט סָאד זיא ױזַא ןוא
 ַא ,ןעסייהעג רע טָאה שרעה-השמ ,רענייּב טימ גנוי ַא ןעּבעגעג
 םינּתוחמ יד ןעוועג ןענעז סעשטיווָאניּבַאר יד .רעדיינש יקסמַאד
 עצנַאנ יד ןעוועג זיא הנותח רעד ףיוא .רערהיפרעטנוא יד ןוא
 ןהֶא ןעקנורטעגסיוא טָאה עמ ."עוװוטסלאשטצאנ , ךיוא ןוא טדָאטש
 שטיווָאניבאר לעסינ ןוא ,רעיּב טימ ןוא ןייוו טימ רעשעלפ רועיש ַא
 עמ זַא ,טצנאטעג ױזַא עדייּב ןעּבָאה ווַאטסירּפ יִאװַאנַאטס ן'טימ
 ! םישודיח ףיוא ןעקוק ןהעג טפרַאדַאּב טָאה

 .ןענעקרעד וצ טינ ןערָאװעג עלענייפ זיא הנותח רעד ךָאנ
 ןעגיוא יד ןיא ךיילג ליּבסנַאמ ןייק טקוקעג טינ ,ןיציּבר ַא יו םורפ
 ?ָאמנייק יװ ךיילג יז זיא ךעלגנוי ס'קיוועוו םוחנ טימ ןוא ,ןיירַא
 טרָאטש ןיא טפרַאדַאּב טָאה עמ זַא ןוא .טנַאקַאּב ןעוועג טשינ
 יד רעביא ןהעג ןוא עליישטעפ ַא ןעמענ ,הבדנ ַא ןעכַאמ ןעצימע
 השא ַא טסעומש עמ זַא .עטשרע יד ןופ ןעוועג יז זיא ,רעזייה
 ןערעדנַא םוצ סנייא רָאנ !ךייש טינ ךָאד זיא ,עט'יאּבנ א ,הרשּכ
 "יארמשַא-עלעגייפ , ןעמָאנ רעשלעדיימ רהיא :; ןָא טינ ךיז רעהעג
 -ענ ןיוש ןעּבָאה םעד ןענעוו ,גיבייא ףיוא ןעּבילּברַאפ רהיא זיא
 רעד -- עֶּלַא ןופ רהעמ ןֹוא ,םיסדנוק ס'קיוועוו םוחנ טגרָאז
 עגיזָאד יד ןופ רעּביירש רעד ,סדנוק רעטסערג רעד ןוא רעטסלעטימ
 ,ןעטכישעג
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 עכלעזַא ךָאנ ןוא םיפשכמ ,"סעקיװָאמאד , ןוא םיצ? ,םיקוּביד

 טכַארטעגסױא םיאנוש ןעּבָאה סָאד ! סָאװ ךיא סייוו --- ןעכאז

 ..! ייז ןעּביולג םינָארַאנ ןוא

 טלָאװ'ס זַא ,תומימּתּב טרעפטנעעג ץישפיל ייז טָאה ףיורעד

 ייז וצ ןוהט םענ ַא ךיז לָאז ץל רעד זַא ,רשוי רעסיורג א ןעוועג

 ןוא .סָאד טסע עמ סָאװ טימ ,ןעסיוו ןעלָאז ייז ,טכַאנ עגיטנייה

 עכלעזַא ןיא ץלַא טנַארּברַאפ טנעװַא םעד ןעמ טָאה ױזַא טָא

 ךיז ןעּבָאה רעדירּב עדייּב ןוא ,ןייוו ןעגנַאלרעד ןעסייהעג ,ןעסעומש

 ךיז טָאה עמ ןוא ,ךיל'רוּכש ןיוש זיא ןעמ יוװ ,טשרמולּכ טכַאמעג

 ךיז ןעּבָאה טסעג יד ןוא ,טכיל יד ןעשַאלעגסיוא ,ןעפָאלש טגעלענ

 -נַא ם'נופ רעכעה רענייא ,ןעּפָארח ַא טימ ןערעה טזָאלעג ךיג

 .טרעצנָאק רעצנַאג ַא --- ןערעד

 ַא טימ ,יירשעג ַא טרעהרעד ךיז טָאה טכַאנ עּבלַאה םורַא

 זַא ױזַא ,שייונ ףיוא ןוא שידיא ףיוא ,תולוק ענדָאמ טימ ,געלשעג

 "נָא ,שינרעטיצ ןייא ןיא טּפַאחעגפיױא ךיז ןעּבָאה סעצישפיל יד

 ַאזַא ןעזיוװַאּב ךיז טָאה ןעניוא ערעייז רַאפ ןוא ,רעייפ ןעדנוצעג

 -עלעגייפ ןעגעלעג ןיא טנעה יד ןיא ןע'מוחנ ייּב :דליּב ןימ

 לעסינ ןוא ,תוחּכ עֶלַא טימ ךיז ןעסירעג ןוא ענעדנוּבעג ַא יאדמשַא

 םעד רָאדעװח טימ טלעגנַארעג ךיז טָאה ( רבג ַא דיא ַא ןעוועג )

 ןוא ןעסיּבעצ םהיא טָאה סָאװ ,ףרָאד ןופ רעּביירש יִאנטסָאלָאװ

 ןעדנוּבעג ,טקַאּפעג םהיא טָאה לעסינ רָאנ ,טנעה יד טגיטולּבעצ

 ,ןערייּב ייז ןעמ טָאה ,גָאט ןערָאװעג זיא'ס זַא ןוא --- ןַארַאּב ַא יו

 ןיא טרהיפעגּפָא ,רעּביירש םעד רָאדעװח ןוא דיומ יד ?ענייפ

 ,ןעֿפנָארּב רעמע ייווצ טלעטשעג ןעמ טָאה טרָאד .ןיײרַא טסָאלָאװ

 רָאדעװח יװ ױזַא ;עװַארּפס ןימ ַאזַא וצ ןעמוקעג זיא עמ ןוא

 ןוא ןייז הדומ ךיז רע לָאז ,רעּביירש יִאנטסָאלָאװ רעד ןייֵלַא זיא

 סעצישפיל יד ייּב דיומ רעד ךרוד טָאה רע סָאװ ,גנידסלַא ןעבענּפָא

 סָאד ,ןייז קסּפ םייקמ רָאנ םהיא ןעמ טעוו ,טנע'חקל'ענקעווַא

 .גייווש ַא ןעכַאמ טעוװ עמ ןוא ,ןעסײמשּפָא גנירג רעד ןופ ,טסייה
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 ,םהיא ןעמענטימ רע זָאל וו רע ּביוא  ...ייּברעד ןייז ןעוועג
 טימ ןעהעז ןייַלַא ?יוװ רע --- ןיירא ףרָאד ןיא ךיז וצ ,ןע'מוחנ
 -טימ ןיוש לָאז ,ןערהָאפ אי ןיוש זַא ךלַאּביװ ןוא .,,ןעגיוא ענייז
 פעסינ רעדָא ,ס'קיוועוו לעסינ ,רעדורּב רערעגנוי ןייז ךיוא ןערהָאפ
 ,שטיווָאניּבַאר

 ןיא --- ןהעטשרַאפ וצ ןעּבעגעג םוחנ טָאה -- פעסינ ןיימ ---
 ,ערה-ןיע ןייק ,ךיז טלחיפ סָאװ שטנעמ ַא ,טאווח א ןאמרעגנוי א
 יִאוָאנַאטס ַא טשטַאּפעגסױא לָאמַא ןיוש טָאה רע .חּכ ןיא
 ןייז רבוג ןענָאק טעװ רע זַא ,גנונעּפָאה א טָאג וצ זיא ,וװַאטסירּפ
 ? ךימ ןערהָאפ ..,ךיוא ץ? א

 טימ טצלעּפעננָא טוג ךיז ןעּבָאה יירד עלַא ןוא ,טנעה עדייּב טימ טּפַאחעגנָא ץישפיל ךיז טָאה --- ! דובּכ ןעטסערג ן'טימ ---
 ןייק ,ןירַא ףרָאד ןיא ןעצישפיל וצ קעװַא ןענעז ןוא ןעטילש ןעטיירב ַא ןיא טצעזעגניירַא ךיז ,ןעצלעּפ ענעטָאנעי עמערַאװ
 ,עקָאּבולה

 ,טעדאנראפ ייז ייּב ךיז טָאה סָאװ ץ5 םעד ןופ טייצ עצנַאג יד טסעומשעג טָאה עמ ןוא ,ערעשטעוו עניכלימ א ןענעווטרעייז ןופ טכַאקעג ,ןעמונעגפיוא ןעש רהעז טסעג עּבעיפ יד ןעמ טָאה ,ךילטכַאנרַאפ ןיוש .ףרָאד ןיא ןעמוקעג

 םוחנ טָאה ,שיט םוצ טגנַאלרעד טָאה פענייפ תעּב ,רעטעּפש
 רעייז ןוא רע זַא ,םעד ןעגעוו סעומש ןעטיירּב ץנַאג א טכַאמעג
 -ענ ןופ ןעּבָאה ,סע טסייה ,סעשטיװָאניּבַאר יד ,החּפשמ עצנַאג
 סױרַא יז גָארט ןוא םענ שטָאח ,ףָאלש ןעטרַאה ענדָאמ ַא ןעריוּב
 רָאנ !ןעטאמרַאה טימ ייז ןיא טסיש שטָאח ,ךעלטעּב יד טימ
 ,טלעג ךיז טימ ןערהיפ ייז שטָאח ,טינ ארומ ןייק ?קיװָאמָאד, א רַאפ ןוא 7? א רַאפ ,קוּביד ַא רַאפ יז ןעּבָאה ןענעווטסעד ןופ
 ,םידנּב עטשרעטנוא יד ןיא ,הליחמ ,טהענעגנייַא טוג ךיז ייּב ייז ןעטלַאה טלעג סָאד :םינָארַאנ ןייק טשינ ןענעז ייז םורָאװ
 ןיא טינ טַאלג ןעּביולג ייז ןוא ,סיוא טינ פָאמנייק ןעוהט ייז עכלעוו
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 ןיא ןעדלעמ רע לָאז יצ ?ןעמ טוהט סאו ,הצע ןייא ןעגערפ

 רע לָאז יצ ?ןיּבר םוצ ענלַאט ןייק ןערהָאפ רע לָאז יצ ?ןַאטס

 ? עקָאּבולה ןופ ןעּבױלקסיױרַא רָאנ ךיז

 רהעמ ס'קיוועוו םוחנ םהיא טָאה ,השעמ יד טרעהעגסיוא

 ?לעריימטסנעיד סָאד טפָאלש ואוו ןוא/ :ןָאהטענ גערפ ַא טינ

 ךיז טָאה ץישפיל .,.."4 עט'תיּבה-לעּב רעד טימ יז זיא ױזַא יו ןוא

 ןײַא ערעייז לענייפ ןיא ,םנעטשרע :טגידעלאּב ןענופעג שזַא

 ,ןדנ ןעּבעג ,ןעכַאמ הנותח יז ליוו ּבייוו ןייז סָאװ ,הבורק עמערָא

 טפָאלש ,סנעטייווצ ןוא ; טלעוו יד יװ ,טוג ייז ייּב רהיא זיא'ס ןוא

 "רַאפ רעד ייּב ,ךיק ןיא ,ואוו ךיא סייוו ץיגרע עטע'גרה'עג א יו יז

 ! ריט רענעסָאלש

 םהיא טָאה --- ..,? ףרָאד ןיא עטנַאקַאּב סיּפע טינ יז טָאה ---

 סעּב ןיא רָאג ןיוש זיא ץישפיל ןוא ,ןעּבעגעג גערפ ַא רעדעיוװ םוחנ

 | : ךיז ןענירשעצ ןוא ןערָאװעג

 ַא ןיא עטנַאקַאּב רהיא וצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןענַאװ ןופ ---

 סָאד ץ? רעד זַא ,וד טסניימ רשפא יצ ? םייוג עמאס ןופ ףרָאד

 ..? לעגייפ זיא

 טרעפטנעעג ס'קיוועוו םוחנ םהיא טָאה -- ! הלילחו סח ---

 םהיא טבורּפעג ,בורק ןעשירַאנ ןייז ןופ ךיז טכַאלעגסיױא טו ןוא

 ללכּב ןענעז "סעקיװָאמָאד , ןייק ןוא םיִצ? ןייק זַא ,ןענייצרעביא

 רע .וליפא ןערעה טלָאװעג טשינ רעּבָא טָאה ץישפיל .ָאטשינ

 ,חישמ לש רפוש ןערעה ןעּבעלרעד ױזַא לָאז רע ,ןערָאװשעג טָאה

 גידעּבעל ןימ ַא ןופ ןעּפַאס ַא טכַאנייּב טרעהעג ןייֿלַא טָאה רע יוװ

 ןעמ טָאה ןעגרָאמ ףיוא ןוא ,לענענ ןופ ןעצַארק ַא ,שינעפעשאּב

 עשרענהיה ןופ םינמיס ענדַאמ-הנושמ סיּפע ךיק ןיא ןעהעזעג

 .ררע רעד ףיוא סָאװ ,דמַאז םענעטָאשעגסױא ן'פיוא ךעלסיפ

 ס'קיוועוו םוחנ טָאה ,ןוהט וצ טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןעהעזרעד

 רהעז ןָאק סע :קירוצ ?לעשיד םעד ,טנָאז עמ יװ ,ןעבענעג הערד ַא

 ןלעּב ַא טלָאװ רע ?ןעד סָאװ רָאנ - 79 ַא זיא 7? רעד זַא ,ןייז
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 ץל רעד

 עמ -- .ץ? םעד טּפַאחעג -- .םישעמ ּפָאיטוהט סאוו ,"קיוװַאמאד, א
 .העונצ השא א טרעװ יז ןוא דיומ ענעזאלעגסיוא ןייֵא הנותח טכַאמ

 -סיֹורַא ךיג ךיז טָאה -- ןעוועג זיא יאדמשַא-עלענייפ רעוו
 וצ יאדּכ זיא'ס זא ,ןפוא ןעכילרעדנואוו ַאזַא ףיוא ןוא ,ןעזיווַאּב
 ,ןעלהעצרעד

 -- ןעװעג סָאד ןיא הּכונח םורַא --- רעטניוו ןעבלעז םעד
 זַא ,סעיינ ַא טימ עקָאּבולה ןופ ץישפיל רעד טָא ןערהָאפ וצ טמוק
 ,"קיװָאמָאד , א ,ץ7ל 8 טעדַאנרַאפ ךיז טָאה ּבוטש ןיא םהיא ייּב
 -- "ץפ, רעד טָאה תליחּת ...! ךילקילגמוא םהיא טכַאמ סָאװ
 טכאנ עלַא : קזוח רָאנ ייז ןופ טכַאמעג ---ץישפיל טלהעצרעד יױזַא
 טימ םירודיס יד ןעסירעצ ,תורמג יד טרעטעלבענרעּביא רע טָאה
 יד ןעכָארּבעצ ,עפַאש ןיא רעלעט יד טרהעקעגרעּביא ,םישמוח יד
 -עג םעד ,?עקעז-ןילפּת סָאד עצינעמַאּפ ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ,ּפעט
 םינּפ ן'טימ טהערדעגסיוא ןערָאיפעטנַאמ השמ ןוא ,חרזמ ןעטלהַאמ
 ןליפא ,ןעגָאז טלָאז רהיא ,ןערעה סָאד פָאז עמ ןוא --- טנאװ רעד וצ
 -סיוא ןעּביוהעגנָא ץל רעד טָאה רעטעּפש ! ןעצימע ןופ ךרָאש ַא
 ןענ'הבנג'סיורַא ,סענעשעק עלַא ייז ןערעהעקרעּביא ןוא ןעגידעל
 טערָאטכַאטרַאפ ןוא ןעמונעגוצ ,פעטסעקשיט ןופ טלעגניילק סָאד
 ,רע ןיא ..! קילנמוא רענייר ַא -- פערעּפ ס'בייוו םעד ץיגרע
 ,ס'קיוועוו םוחנ םוצ ,בורק ןייז וצ ןעמוקעג רעטציא ,סע טסייה

78 



 ז ךירָאי ם'נופ

 טָאה יז רָאנ ,ןעמעלַא ןעמוקענייּב רָאנ טינ ייז טָאה הפשכמ עגיזָאר
 ןעצרַאה םוצ טשטעווקעגוצ ,ןעמונעגמורַא זייווניצנייא ןעדעי ייז
 ן ..1 ןײרַא ןעּפיל יד ןיא ךיילג טשוקעג ,טשוקעג ןוא

 סָאד רעדייא ,הּבר-אנעשוה רַאפ ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,קילג ַא

 ןעטעּבסיוא ךָאנ ןָאק עמ ןוא ,טע'מתח'ענּפָא ךָאנ זיא לעטיווק

 ןעשוק ענידנעליווטשינ עניזָאד סָאד לָאז רע ,םלוע-לשדונוּבר ם"ייּב

 ,הריבע עסיורג ֹוצ ַא רַאפ ןענעכערראפ טשינ הבקנ ַא טימ ךיז
 ,רָאנ ,ריזמּב טינ ןעוועג זיא סָאד זַא ,תודע ןייֵא זיא טָאג םורָאװ
 ,..גנושּב

 סָאװ 4 יאדמשַא-עלענייפ יד טָא ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאו ןופ
 ?לונלנ ַא ?דש א ? חור ַא : ןעוועג סָאד זיא שינעפעשַאב ַא רַאפ

 ןופ טלַאטשענ ם'ניא טלעטשראפ ךיז טָאה גרטקמח ןטש רעד רעדָא

 --- הריבע אזא וצ רעדניק עגידלושמוא ןעגנערּב וצ ידכּב ,הבקנ ַא
 ...1 לעדיימ א טימ ןוצר םענעגייא רעייז ןענעק ןעשוק ךיִז
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 ַא ,עמערַאװ ַא ,תֹוּכוס דעומח-לוח ןעוועג זיא'ס --- לָאמנייא
 יד ואוו ,רעגעלעג םוצ ט'הבנג'עגוצ ךיז יז טָאה -- טכַאנ עגיטכיל
 םיבורק יד סעקינ'בוט-םוי יד ּבעילוצ ) ןעפָאלשעג ןענעז ךעלגנוי
 ,( דרע רעד ףיוא ,ףיוה ןיא ןעפָאלש טנעלעגסיוא רעדניק יד ןעמ טָאה
 -עצ ךיז ןעמונעג ,עטעקַאניּבלַאה ַא טצעזעגקעוַא ךיז טָאה ןוא
 .תוישעמ ענדָאמ ןעלהעצרעד השעמ תעּב ןוא רָאה יד ןעטכעלפ
 קילאומש ,רבח ס'מולש סָאװ ,תוישעמ יד ןעוועג םינ ןענעז סָאד
 ןופ תוישעמ ןעוועג ןענעז סָאד ,ןעלהעצרעד טגעלפ ,ס'בר םעד
 ;ײֿלרעלַא ךעלציּפש ּפָאןעוהט סָאװ ,םיצל ןוא תוחֹור ,םידש
 רעּביא-ןעלעטש ,טייז רעקניל רעד ףיוא םישוּבלמ יד רעביא-ןערהעק
 ,סעפעג סָאד ןעכערּב ,םירפס יד רעּביא-ןערעטעלּב ,לעּבעמ סָאד
 םישעמ עכלעזַא ךָאנ ןוא ,ןעוויוא ם'נופ ךעלּפעט יד סיױרַאןעּפעלש
 ןופ ,ןעלהעצרעד ןעמונעג יז טָאה םיפשכמ ןופ ןוא .ושעי אל רשֲא
 יז ןָאק ,רָאנ ?יװ יז זַא ,הפשכמ ַא יֹוזַא יו ,תופשכמ ןוא םיפשכמ
 ..,ןײלַא ןעלציק רהיא טימ רָאנ ןעשטנעמ טרעדנוה ןעשטומראפ

 ?ןעלציק רהיא טימ :סָאד טסייה סָאװ ? ןעלציק ---
 ךיא לעװ טא ?טסייה סָאװ םינ רהיא טסייוו ןעלציק ---

 ,טלעציק הפשכמ ַא ױזַא יוװ ,ןעזייוו ךייַא
 -עצ יד טימ ןעּבענעג זָאל ַא ךיז טָאה יאדמשַא-עלעגייפ ןוא

 רעהירפ .טלעציק הפשכמ ַא ױזַא יו ,ןעזייװַאּב ,רָאה עטלעטַאּפ
 -םִא ךיז ןעמונעג ייז ןעּבָאה ךָאנרעד ; טכַאלעג ךעלגנוי יד ןעּבָאה
 -עגנייַא טכער ךיז ןעּבָאה הרבח .ןערָאּב ךיז ,רהיא ןופ ןעגָאלש
 טלײטעגניא רהיא ,רָאה עטלעטַאּפעצ יד ןיא רהיא טעטנָאלּפ
 .ןעטָאּבעג טָאה טָאנ יו ,סיצנעכוּב טימ ,סעקעלוק טימ ּפעלק
 יד ןעמונעגוצ טָאה יז ..ןעמענעגנייַא רהיא ןענעז ּפעלק יד זַא ,ןעהעז וצ ןעוועג זיא'ס רָאנ ,טצישַאּב טשרמולּכ ךיז טָאה עלענייפ
 יד .טמַאלפעג רהיא טָאה םינּפ סָאד ...ךָאנ טלאװעג ןוא ּפעלק
 .טצנַאלגעג ןעּבָאה (ץאק ַא ייּב יװ ,ןעגיױא ענירג-לעה ) ןעניוא
 ןייֵא יו ,ןעהעזעגסיוא יז טָאה הנבל רעד ןופ ןייש רעד ןעגעקַא
 יד סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ץלַא ןופ רעגרע רָאנ ! הפשכמ ע'תמא
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 ןעדיא ? השעמ יד זיא סָאװ ! ּפָאטס --- ףוס םוצ ןוא ,ןעפנארּב

 ,יקַאט ןענעז רימ , .הנבל יד ןייז שדחמ טלעטשעגקעװַא ךיז ןעּבָאה

 רָאנ ,טעשטומעגסיוא טוג ןוא דעימ טוג ןוא גירעגנוה טוג ,ינעטָאג

 הימ ןעלעוו הנבפ ןייד -- ןָא טינ ךיז רעהעג ןערעדנַא םוצ סנייא

 ."ןייז שדחמ ריד

 ַא ,דיא רעכילרהע ַא ןוא ,דיא ַא ןייז וצ זיא'ס םונ יו ,ךַא /

 : | ! הבושּת-לעּב

 ! ןערעוו רע לָאז טכַאדעג טינ --- ערה-רצי רעד רעּבָא זיא =

 .ןעצנַאנניא ילַאק טכַאמ ןוא גרטקמה ןטש רעד ןיירַא ךיז טשימ

 טלַאטשעג ם'ניא ןעזיוװַאּב גרטקמה ןטש רעד ךיז טָאה לָאמ סָאד

 .ןעגיוא ענירג טימ ןוא רָאה עטלעזיירגעג טימ לעדיימ שיפרָאד א ןופ

 .ןעברַאה רהיא טעװ --- לעדיימ סָאד ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ

 ,םינומדק ןופ גהנמ א ןעוועג זיא ױזַא ,םיארונ םימי עלַא ףיוא

 םעניילק ם'ניא רעפרעד עניטורַא יד ןופ ןערהָאפעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה

 -םוי, רעדָא ,( סעקינ'בושי ) ןעדיא-ספרָאד אקנָארָאװ ֿפעטדעטש

 תיּבהילעּב רעדעי .,ןעסייהעג טרָאד ןעּבָאה ייז יו ,"סעקינ'בוט

 םוחנ .עקשטינ'בוט-םוי ןייז טימ קינ'בוט-םוי ןייז טאהעג ךיז טָאה

 ןעמָאנ ן'טימ בורק רעטייוו ַא ןעוועג זיא קינ'בוט-םוי ס'קיוועוו

 ,ןרעטש ןעטיירּב ַא טימ דיא רעמורפ ַא ,?רעקָאּבולח רעד ץישפיל,

 ַאזַא טשינ ןעוועג רע זיא תמאּב שטָאח ,חמ-לעב ַא ןופ ןרעטש א

 סָאװ ,עמורפ א ךיוא טַאהעג רע טָאה ּבייוו א ןוא .םכח רעסורג

 רעדניק ןייק .עקעּבַאט ןעקעמש ןוא ןענוואד טאהעג בעיל טָאה

 ַא ןוא המותי ַא ,לעדיימטסנעיד ַא רָאנ ,טַאהעג טשינ יז ןעּבָאה

 םיסדנוק יד ייּב .לעגייפ יז טָאה ןעסייהענ ןוא ,הבורק עטייוו

 "רעד ,?יאדמשַאדעלעגייפ , --- ןעמָאנ רעדנַא ןייֵא טַאהעג יז טָאה

 טאהעג ,לעדיימ ןייק טינ ,חור א ,ןערּב א ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,רַאפ

 זַא ,ךעלגנוי טימ ןעפיטש טַאהעג פעיכ ,גנעג עשלעגנוי ךיז ןיא

 ,ךעלדעיל ןעגניז ןוא תוישעמ ייז ןעפהעצרעד ,ןעהעז טינ לָאז רענייק

 | .עשייונ --- ןעטסניימ םוצ
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 םימי ןופ ,געט-הבושּת ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זַא ,ןערָאװעג
 ,םיארונ

 רָאנ .םענעגנָא ןוא סיז רהעז ??כֹּב זיא םורפ ןוא טוג ןייז
 טעוו רעד -- קינ'הבושּת-לעּב ַא ןייז טבורּפעג לָאמַא טָאה סע רעוו
 םינ טלעוו רעד ףיוא רָאג ןיוש ןָאק ךַאז ערעסעּב ןייק זַא ,ןייז הדומ
 טימ רעּביא ךיז טעּב סָאװ ,שטנעמ ַא זיא חבושת-לעב ַא .ןייז
 .הניכש רעד טימ ךיז טפעהַאּב ןוא ערה-רצי םעד ןיײַא-טמענ ,םָאג
 ךיז טעּב עמ זַא ,םעד ןופ רעסעּב ןייז ןָאק סָאװ : רָאנ טנעכערַאּב
 ןָאק סָאװ ןוא ? ןוחצנ ןופ רעסיז ןייז ןָאק סָאו ןוא ? רעביא
 ,ץנַאג ךיז טלהיפ הבושּת-לעּב ַא ? הניכש רעד ןופ רעגעיל ןייז
 ןעקוק ןָאק ןוא ,ןעריוּבעגדיינ ןוא ,שירפ ןוא ,ןייר ןוא ,קרַאטש ןוא
 טנעבייצעגסיוא ,טוג זיא'ס ,ןיירא ןעגיוא יד ןיא ךיילג ןעכילטיא
 | ! הבושת-לעב ַא ןייז וצ טוג

 טָאה סע ןוא ןעטָארטעגנײרַא זיא ולא שדוח רעד זַא ןיוש
 םעד ךיז טָאה ,רפוש ם'נופ זָאלּב רעטשרע רעד ןערעה טזָאלעג ךיז
 רע זַא ,ןעזיוועגסיוא עיפַארגָאיּבָאטױא רעגיזָאד רעד ןופ דלעה
 רעד ףיוא ןערעגלַאװ ךיז ,םעגעדנוּבעג ַא ערה-רצי םעד ןעגיל טהעז
 ןעטערט טינ קרַאטש ױזַא םהיא לָאז עמ ,םימחר ןעטעּב ךיז ןוא דרע
 טסעומש רע ןוא ! הנשח-שאר טסעומש רעוװ ןוא .סיפ יז טימ
 ןייז-נירעגנוה סָאד ,תינעּת ןערעווש ם'נופ ןעדייל סָאד ! רֹוּפּכ-םֹוי
 ךיז ןעטלַאהנייַא ןוא ןעּברַאטש םוצ זיּב קנורט א ןעלעוו סָאד ןוא
 פעיפ ױזַא ךיז ןיא טָאה ץלַא סָאד -- עסיורג עלַא טימ ךיילג
 רָאנ ןעצַאשּפָא ןָאק סָאד זַא ,טייקנעש ןוא ץייר פעיפ ױזַא ,טייקסיז
 סָאוו .םורפ לָאמַא ןעוועג רעדָא רעמורפ א ןיילַא זיא סָאװ ,רעד
 ,ןעגינעגרַאפ םענעי טימ ןעכיילנרַאפ ךיז ןָאק ןענינעגרַאפ א רַאּפ
 -ַאמענסיױא ןייא ןוא רעטרעגנוהעגסיוא ןִייִא סיורַא-טהעג עמ ןעוו
 רעטנינײרענּפָא ןייֵַא ,שרדמה-תיּב ןופ רופּכ-םוי יאצומ רעטרעט
 טנעכער עמ ,המשנ רעטרעטיילעגסיוא ןייַא טימ ןוא דניז עַלַא ןופ
 םעד ןיוש טלהיפ עמ ןוא ךיז ןעטסַאּפּפָא רעכינ םייהַא ןחעג וצ
 ןעקראטש ןיא ןעקנוטעגנייַא ,ךאקעל םענערָאק ם'נופ ןדעדג םעט
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 יאדמשַא-עלענייפ

 ַא -- .?עדיימ ןייק טינ ,חור א -- .הבושתיילעב ןערעוו םיצקש

 .טלעציק סָאװ הפשכמ

 ערהירצי רעד ןַא ,ןעניימ טינ ןעמ ףרַאד ןענעווטסעד ןופ

 לָאמ עֶלַא ןיא בוט-רצי רעד זַא ןוא טרהיפעגנסיוא ןעצנאנניא טָאה

 זיא'ס זַא ,ןעסעגרַאפ טשינ ףרַאד עמ .גילעטשרעטניח ןעוועג

 טימ ,נעט-הבושּת טימ ,טלעוו רעד ףיוא לולא שדוח-שאר ַא ןעוועג

 ,םיפוגס ןוא םיתינעּת ,תולפמ טָאלנ ןוא ,רוּפּכ-םוי-הנשה-שאר א

 ףיוא נידנעקוק טשינ ,טכַארטענוצ ןעּבָאה ןעדיא עכילרהע סָאװ

 ערעדנַא יד ףיוא ןוא ןעטרָאק יד ףיוא ,ךעל'הבננ עניילק יד

 -לעטימ רעד זַא ,ךילרעכיז ץנַאנ ןענָאז ןעמ ןָאק ,תוריבע עשלעגנוי

 תמאּב ןעוועג זיא ,ס'קיוועוו םוחנ םולש ,רעדירּב יד ןופ רעטס

 סָאד לָאמ ןייא טינ ךיז ןעּבעגעג ןוא טָאנ ראפ טַאהעג ארומ ,םורפ

 ןוא ןערעסעּברַאפ ךיז רע טעװ ,ןערעוו רעטלע טעוװ רע זַא ,טרָאוו

 ידנימ עּבַאּב יד יו יױזַא ,םורפ ןוא םוג ןייז ,םש הצרי םא ,טעוו

 יזַא ןוא ,ןעסייהענ טָאה יּבר רעד יו ױזַא ןוא ,ןעסייהעג טָאה

 .ןעסייה טייל עמורפ-עטונ עלַא יו
 ם'ייּב טנייוועג טָאה רע זַא ,ןעפָארטעג ךיז טָאה לָאמטּפָא

 יד ןופ ךיז טרעטייוורעד ןוא אטח-לע ןענָאלשעג ךיז ,ןענווַאד

 -ןעדער סָאװ ,םיצקש-םירבח ענעי עלַא ןֹופ ןוא רעדירּב ערעטלע

 רע ןיא קינ'הבושת-לעּב רע'תמא ןייא ןוא .ןוהט סטכעלש ןָא
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 ןיחואוו ,טסייוו טָאנ ןוא ,ןייֹרַא טנורנּפָא ןיא רעפעיט ןוא רעפעיט
 ס'הנמלא רעד ?ערעּב ןעוו ,ןעגנַאנרַאפ םהיא טימ ןעטלָאוו הרבח
 אזא ףיוא ןיילַא ךיז ןופ ףוס ןעטסיוו ןייז ןעּבָאה ןעוועג טינ לָאז
 ןעלַאפעגנייַא טינ ּפָאק ןיא ראג סָאד טלָאװ םענייק סָאװ ,ןפוא ןימ
 ןוא גנוי ױזַא ןעוועג ךָאנ ןענעז רדח ןופ םירבח ענייז סָאװ ןוא
 טרָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טינ טכער ךָאנ ןעּבָאה ייז זַא ,גידלושמוא
 השעמ א ןעוועג זיא'ס זַא ,רָאנ ןעסייוו ייז .,ןָאהטעגּפָא ךיז טָאה
 רענעי ףיוא רוחֹּב םעד טּפַאחעג ןעמ טָאה ,גָאטיירפ ַא ןיא לָאמנייא
 ןופ זָאלג ?עקיטש ַא טעּפולַאקעגסױרַא טָאה רע ואוו ,דָאּב טייז
 יד וצ ןיירַא גינעווניא גיוא ןייא טימ טקוקעגניירַא ןוא ילפַאט ַא
 ...ךיז ןעדָאּב ייז יו ,רעּביײװ

 -ךעטש ןיא ןָאהטעגּפָא טלָאמעד ךיז טָאה'ס סָאװ ,העוו"העוו
 טָאה םהיא ןוא ,ט'שלח'עג טָאה ,הנמלַא יד ,עמַאמ ןייז !לעט
 שרדמ-תיּב ןיא טזָאלעננײרַא .טינ ןוא רדח ןופ ןעמונעגּפָא ןעמ
 טינ טָאה ,דניק ַא ס'נעטַאט ַא ראנ יּבַא ,פעגנוי ןייק ןוא ,ןיירַא
 ױזַא .,"סיעכהל-רמומ , םעד טימ ךיז ןענעגענַאּב וצ רהעמ טגַאװעג
 -רַאפ וצ ידכּב ןוא .ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא םעדכָאנ םהיא ןעמ טָאה
 רעד לערעּב ךיז טָאה ,ןעמָאנ ןעגיזָאד םעד ,םינּפַא ,ןערעפטנע
 ןיוש טָאה הנמְלַא יד עמַאמ ןייז ,םורַא םייצ ַא ןיא ס'הנמלַא
 ,ןערָאװעג ןעלַאפרַאפ ןוא ט'דמש'ענּפָא ,טּבעלעג טינ טלָאמעד
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 יװ וא ?ואוו ןוא ןעוו :ןעוועג רָאנ זיא ענַארפ יד

 -רעד ?ןערעוו עריואוועג טינ לָאז יּבר רעד זַא ,ןעמ טלעיּפש ױזַא

 :הֹּתֹּכ רערעטלע רעד ןופ םירבח יד טגרָאזעג ןיוש ןעּכָאה ראפ

 ַא טימ ,רעלעג ַא ,דוחּבױתח ַא ,ס'עלייק יִלא יוװ ,ךעלגנוי עכלעזַא
 טימ רוחּב ַא טָאלנ ,ס'חנמלַא רעד לערעּב ןוא ,רענייז םענרעּבליז

 ןעכערּב ןענָאק סָאװ ,ןהייצ עטנוזעג ענדָאמ טימ ןוא ןעּפיל עּבָארז

 --- לעדרעּב ַא םחיא טישעג ךיז טלָאמעד ןיוש טָאה סע ,ןעזייא

 .ןערעייגיצ טרעכיור רע ?ייוו ; םעד ןיא גידלוש זיא ןיילַא רע ןוא
 -- ,רהיא טָאה ןמיס ַא, .ךיז ףיוא טנָאזענ ןייֵלַא לערעּכ טָאה ױזַא

 ,ןערעייגיצ ןערעכיור וצ ןָא רהיא טּביוה טָא -- ט'הנעט'ענ רע טאה

 ןוא ..,,ךעלדרעּב ןעטישסיוא ןעּביֹוהנָא ךיוא ךייא ייּב ךיז טעוו

 םירבה ךס ַא טסעװאקישט ַא ףיױא טנערהעלענסיוא טָאה רע

 -סיוא ייז רע טָאה ןערעכיור רָאנ טינ ןוא ,?ןערעייניצ ןערעכיור,

 טנירק עמ ױזַא יו ,געוו א ןעזיוואּב ייז טָאה רע --- טנערהעלעג
 -עג רעסעּב ,טסייה סָאד ...ןערעכיור וצ ףיוא לַאירעטַאמ םעד

 ,ךיז טהעטשרַאֿפ ,ןענ'הבננ טנערהעלעגסיוא ייז טָאה רע --- טנָאז

 -- טלהָאצַאב ןעמוקַאּב לערעּב טָאה ןענרהעלסיוא ןייז ראפ זַא

 .רעיּפַאפ-סָאריּפאּפ טימ ןוא ?ןוטיט , טימ יקָאמ

 טָאה סָאװ ,רעד : םעטסיס ןייז טָאהעג ךיז טָאה לערעב ןוא

 -- רעיּפַאּפ-סָאריּפַאּפ טימ ןוטיט טכארבעג ןוא טנלָאפעג םהיא

 ארומ טָאה'ס רעוו ןוא .רבח ַא ,לעננוי ?יואוו ַא ןעוועג זיא רעד

 םהיא ייּב טָאה רעד -- ןענ'הבנג טנַאקעג טשינ רעדָא ,טָאהעג

 "רבח ןופ סיױרַא זיא ןוא ?עקשעמעל ַא ןוא שטאווק א, ןעסייהעג

 טפַאחעג ךָאנ רע טָאה ,ןעטלָאנענּפָא םהיא זיא'ס זַא ןוא ,טפַאש

 ,.סע טסייה ןעלרעּב ןופ ,ןייֵלַא םהיא ןופ יקַאט ,ךיוא ןעגנָאלשענ

 -- םהיא ףיוא ךיז ןענָאלקַאּב רעדָא ןעלרעּב ףיוא ךיז ןעגעירקרַאפ

 ןעּבענסױרַא ןעסייהעג טלָאװ סָאד םורָאװ ,ךילנעממוא ןעוועג זיא

 רעּבירעד .ןעדלעה ניצניוו ןעוועג ןענעז ףיורעד ןוא --- ןיילַא ךיז

 -עג טָאה ס'הנמלא רעד לערעּב סָאװ ,ננידסלַא ןָאהטעג ןעמ טָאה

 ץלַא רעטייוו סָאװ םהיא טימ ןעקנוזעג זיא ןעמ ןוא ,ןעסייה
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 ---.רענעסימשעג א ןיּבר ןופ ןייז רעדייא ,טלעג-הּכונח סָאד ןיּבר םעד
 ..שטנעמ רעגידנעטשרַאפ רעדעי ןעּבעגוצ ,רימ טכַאד ,םעוװ סָאד

 -םוי סיוא ןעוועג זיא ,הּכונח קעװַא זיא'ס זַא ,רעּבָא רַאמרעד
 טנַאזעגנָא טָאה יּבר רעד ,טסייה סָאד ! ןעטרָאק סיוא ןוא בוט
 ךיז ןעמ טעװ רעמָאט -- רמשהו רהזה : טרָאװ ןעּברַאה ן'טימ
 ןעדער וליפא רעדָא ,טרָאק ַא וצ ךיז ןערהירוצ רעצימע ןעגעוורעד
 ותד תֹחַא זיא ,ןעטרָאק ןעגעו ןעטכַארט רעדָא ,ןעטרָאק ןופ
 | ..! רענעסימשעג ַא רע זיא --- תימהל

 סדנוק רעטכער ַא לָאמַא ןעוועג ןײלַא זיא יּבר רעד זַא ,םינּפַא
 םורָאװ ..הּכונח דובּכל רָאנ טשינ פעטרעק ַא טַאהעג בעיל טָאה ןוא
 ...? קנַאדעג רעגיזָאד רעד רָאג םהיא וצ ךיז טמענ ןענַאװ ןופ ,טינ זא

 ןעצנַאג םעד ןעּבַאה םידימלּת .ענייז רָאנ ,זיא השעמ יד ױזַא יו |
 ץיח רהעמ ךס ַא טימ ןעטרָאק ןיא טלעיפשעג הּכונח ךָאנ רעטניוו
 -רַאפ טָאה עמ .הֹּכונח יװ ,טרַאזַא ןערעסערג ַא ךָאנ טימ ןוא
 טלעיּפשרַאפ טָאה עמ ,סגָאטימ יד טימ סנעסייּבנא יד טלעיּפש
 טינ ןיא'ס זַא ןוא ,ןעשַארג םע'נמוומ ַא טאהעג טָאה'ס רעוו ואוו
 -עג ןעמ טָאה ,טלָאװעג ךיז טָאה ןעלעיּפש ןוא טלעג ןייק ןעוועג
 ךיז טָאה סע רעװ .טלעג ןעגירק וצ ףיוא ןעגעוו יילרעדלּכ טכוז
 עלעיורטש ַא ךרוד ןוא עקשוּפ-סנילעּב-ריאמ-בר וצ טלעּבירגרעד
 עטנייווראפ יד זייווגיצנייא ןעטרָאד ןופ ןעגירקעגסיורַא סּכַאװ טימ
 גָאטיירפ עֶלַא ןעפרָאװעגניײרַא ןיחַא טָאה עמַאמ יד סָאװ ,סנעשַארג
 הצע ןיַא ךיז טָאה סע רעװ ,ןעשטנעב-טכיל רַאפ טכַאנרַאפ
 רַאּפ ַא ןעּפַאּפָארַא סיּפע ,קרַאמ ןיא תוחילש א ךרוד ,ןעּבעגעג
 םוצ טעוויּבעד טושּפ ךיז טָאה סע רעוו ןוא ."עיסימָאק , סנעשָארג
 רעד ייּב ,ענעשעק ס'עמַאמ רעד וצ רעדָא ,עלעטייּב ס'נעטַאט
 פעיפיוו טרָאד ןופ טלעסיירטעגסיוא ןוא ,ןעפאלש עלַא ןעוו ,טכַאנ
 ןערָאװעג ןָאהטעג זיא גנידסלַא סָאד ןוא .טזָאלעג ךיז םָאה סע
 סָאד ןוא .עקיזיר רעטסערג רעד טימ ןוא םידחּפ עטסערג יד טימ
 ! ף"לַא-ר"מל ןיא לעיּפש-ןעטרָאק ףיוא קעװַא זיא גנירסלַא
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 -סױרַא רענייא ייּב רהיא טָאה טָא !ייז ןופ ךיז ןעטיהוצנייַא ןוא

 ןוא ,עלעגנעטס א רעדָא ,עליישטעפ ַא לעּברַא ןופ טלעסיירטעג

 ןָאנ רעד רעטנוא טנע'חקל'עגקעװַא עיוג ערעדנא יד ןיוש טָאה טָא

 זיא ?ןעמ טוהט סָאװ ,רעסקָאּב ַא רעדָא ,לעטכיל ןע'בלח א

 :הצע ןייֵַא ףיוא ןעלַאפעג ,ס'קיוועוו םוחנ רּתסא-היח ,עמַאמ יד

 גנוטכַא ןעלָאז ייז ,טיילק ןיא ךעלגנוי ערהיא טלעטשענקעווַא

 ןוא םוג רהיא ןעּבָאה הרבח ןוא -- ןענע'בנג טינ לָאז עמ ,ןעּבעג

 טּפוטשעגנָא טָאה עמ סָאװ ץוח א :ןעּבענעג גנוטכַא יירטעג

 טימ ןֹוא ךעלסינ טימ ,ןוטיט טימ ,ןערעסקָאּב טימ סענעשעק עלופ

 םענירג םוצ טּפַאחעגוצ ךָאנ ךיז ןעמ טָאה ,ןעמָאלפ ענעקורט

 יד תעּב טַארוקַא ןוא ,ןעגעלעג זיא "ןוידּפ , רעד ואוו ,עלעטסעק

 טקורעגניירדַא ןעמ טָאה ,עט'הנוק ַא טימ טרעדרַאפ ךיז טָאה עמַאמ

 ןוא ,ךעלרעסּכעז עטראה ,תועּבטמ .ע'נטוזמ רֶאּפ ַא ענעשעק ןיא

 טשַאנרַאפ טרָאד ןוא רדח ןיא ךָאנרעד ייז טימ קעווא זיא ןעמ

 ,סעקשטעמעס ןוא ךעלסעּברַא ,ךעלענהָאמ ,סעשזרָאק ,סענילּב ףיוא

 .ןעטרָאק ןיא טלעיּפשרַאפ רָאנ --- רעדָא

 ןייֵא ,תֵאח ןימ ַא ןעוועג ןיא ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש

 סע ךיז טָאה ןעמונעג סָאװ ,םירדח עשידיא עלַא ןיא עימעריּפע

 ןיא סע .רעטניוװ ןעצנַאנ ן'פיוא ןעבילּבראפ זיא ןוא הכונח ןֹופ

 טלעיּפש עס רעוו ,ןעלעיּפש וצ הוצמ ַא זיא הּכונח זַא ,טסואווַאּב

 רימ ,תמא .ןעטרָאק ןיא טלעיּפש עס רעוװ ןוא ,?עדיירד ןיא

 ריס ;ןעטרָאק עטקורדענּפָא ,שממ ןעטרָאק הלילח טשינ ןעניימ

 -ף"לַא-ד"מל , ןופ ,ןעטרָאק עשיריא ןופ ,עטכַאמעג ןופ ָאד ןעדער

 . ץטימ ערח-רצי רענענייא רעד .סנייא ץלַא זיא'ס רָאנ ,?ןעטרָאק

 . טשינ ןילַא יּבר רעד טָאה ,הּכונח ןעמוקעג .טרַאזַא םענענייא

 - ם'ניא לייטנָא ןעמונעג ךיוא טָאה רע -- ןעלעיּפש ןעסייהעג רָאנ

 ןערעירפוצ ץנַאג ןעוועג ,טרהעקרַאפ ,הּברדַא ,זיא ןוא ןעלעיּפש

 -רַאפ ןֹוא .טלעג-הּכונח עצנַאג סָאד םידימלת ענייז ייּב ןעניווענּפא

 ןעגינעגרַאפ ַא ןעוועג זיא טלעג-הּכונח סָאד ןיּבר םעד ןעלעיּפש

 ןעלעיּפשרַאפ ןצ רעסעּב --- טלַאפנעדעי .ריירפ א ןוא ךובּכ ַא ןוא
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 תוריבע ערעדנַא ןוא לעיּפשנעטרָאק ,הבנג

 ךובכל ןעטרַאק -- .דירַאי ן'פיוא עמַאמ רעד ןעמלעה רעדניק יד
 גני ַא -- .וענ'הבנג טנערהעל ס'הנמלַא רעד לערעב -- .הכונח

 .ףרואווסיוא ןייַא

 ,ןעגנַאגַאּב ערה-רצי רעד ךיז טָאה רעדניק ס'קיוועוו םוחנ טימ
 סָאד טשטיינקראפ ןעּבָאה םיסדנוק יד סָאװ יד אל .,רעדרעמ ַא יו
 ןעּבַאּב רעד טגָאזעג ןוא טרעּפיהעגרעּביא ּבלַאה רעכעה ,ןענווַאד
 טנַאזעג ךָאנ ןענוַאד ן'רעסיוא ןעּבָאה ייז זַא ,ןעניל ןעסיורג ַא
 -ענסיוא טושּפ ךָאנ ייז ןעּבָאה -- ,םיִלהּת ךעלטיּפַאק עכילטע
 ערעדנַא ךָאנ ןוא ןעלעיּפש-ןעטרָאק ,ןעשַאנ ,ןענע'בנג ךיז טנערעל
 ןעגנַאגעג ןיא גנידסלַא סָאד זַא ,ךיז טהעטשרַאֿפ ..תוריבע
 קוסּפ ןיא יווװ ,ערעדנַא סָאד טּפעלשענטימ טָאה סנייא ,הנרדהּב
 ןיא ןעגנַאנעג ןוא ..הריבע תררוג הריבע :ןעּבירשעג טהעטש
 : ױזַא יו טָא סָאד

 יד זַא ןעביוא טנָאזענ ,ךיז טכַאד ,ןיוש ךייַא ּבָאה ךיא
 טּפיוהרעּביא ןוא ,יוג ם'נופ טּבעלעג ןעּבָאה ןעדיא רעוװָאקנָארָאװ
 ןעמָאנ ן'טימ ןעסייהעג ןעּבָאה סָאוו ,םידירַאי עסיורג יד ןופ
 ןעדיא ןעּבָאה םידירַאי עגיזָאד יד ףיוא .?סעגרָאט ענסַארק,
 טזיילעג ,ןעטפעשעג טכַאמעג ,טלעמוטעג ךיז ןעּבָאה ,טקוקעגסױרַא
 ,טע'בנג'עג ןעּבָאה ייז --- סרעייז ןָאהטעג ןעּבָאה םייונ ןוא ,טלעג
 ןהעטשוצסיוא ןעוועג טינ רָאג זיא'ס .סעיוג יד טּפיוהרעּביא ןּוא
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 07 דירַאו ם'נופ

 ןיוש ןעמ זיא ,טּפַאחעגניירַא ןיוש רע טָאה םיוק ןוא -- ןיירַא ץענ

 ,גנידסלַא ןָאהטעג ןוא ,לעבלעק ַא יו ,םהיא ןעגנאנענכַאנ אלימּב

 טָאה ערה-רצי רעד ןוא .ןוהט ןעסייהעג טָאה ערה-רצי רעד סָאוװ

 ךס ַא ןעמ טגלָא פ ם היא ז א ,קילנ אזא ןיוש

 ןיק טשינ טפלעה סע .בוטירוצי םעד יוו ,רהעמפ

 -- הּברדַא .ןעגידערּפ לַארָאמ םוש ןייק טימ ןעגָאז-רסומ םוש

 טײּברַא רעקרַאטש ץלַא ,ךיז טסיילפ בוט-רצי רעד רהעמ סָאװ

 ,טנייש רימ רָאנ ,ןעדערוצסיורַא ארומ ּבָאה ךיא .ערהירצי רעד

 טשינ ערהירצי העֶד טלָאװ ,בוטירצי ןייק ןייז טינ לָאזס זַא

 ...ןוהט ֹוצ סָאװ טָאהעג



 םכולעיםולש 6

 טָאנ זַא ןוא ,ןעדיא ןייז ףראדאב עמ זַא ןוא ,טייל עמורפ-עטונ

 רַאפ ,ןענווַאד טינ רַאפ --- עלעקערּב סכילטיא רַאפ ןעפָארטש טעוו

 ַא ראפ ןליפא ןוא ,ןעפיטש ראפ ,ןענרעל טינ ראפ ,ןענלָאמ טינ

 --- ,עטָאּפַאק רעד ףיוא קעלפ ַא רַאפ וליפא ןוא ,הבשחמ עטכעלש
 ,עקשרעפ יד ,עלעּפע סָאד ןעננַאנעגנייַא טשינ טעמּכ זיא'ס זַא ,ױזַא
 .סעקניזָאר עטראדעגנייַא רעיפ-יירד יד רעדָא ,נייפ יד ,רעסקָאּב רעד

 רסומ ס'עּבאב רעד טאהעגנ טָאה הטרעוו ַא רַאפ סָאװ רָאנ

 "סיוא םעדכָאנ טָאה יּבר רעד סָאװ ,רסומ ןופ לַאװק םענעי ןעגעקַא

 נָאטייּב תּבש ןעּבלעז םעד יקַאט םידימלמ ענייז רַאפ ןעסָאנעג

 ןומ ןעניוצענסיױרא רע טָאה ןערערט ןעכייט ? ןענוואד החנמ רַאט

 טלהָאמענסיוא רע טָאה טלוּב ןוא ףרַאש ױזַא -- ןעניוא ס'נעמעלַא

 ן'טימ ,םונהיג ן'טימ ןרע-ךג םעד ,ערהירצי ן'טימ בוט-רצי םעד

 ן'זיב טלעוו קע ןייא ןופ עלקה-ףּכ ןעפרַאװ ן'טימ ,המודה-ךַאלמ
 רע טָאה עטונטינ ןֹוא תוחור ,םידש ןעסַאילימ-יליס ! ןערעדנַא

 ןעכילטיא ייּב ייז ןעהעזענ ,סיפ ס'מידימלּת יד רַאפ טײרּפשעגסיױא

 -שרוי ַא זיא רעניצנייא רעדעי זַא ,רעכיז ןעוועג ,לענענ יד רעטנוא

 ,רעכלעזַא רענייא ןענופעג וליפא ךיז טָאה רעמָאט םורָאװ ,םונהיג

 ןוא טנערעלעג ןוא טנעװַאדעג טָאה סָאװ ,טנידניזעג טינ טָאה סָאװ
 רע טָאה ,ןוהט וצ טסייה בוט-רצי רעד סָאװ ,גנידסלַא ןָאהטעג

 א .הבשחמ ּב טגידניזעג ןוא ערה-רצי םעד טגלָאפעג ךָאד
 רהרהמס סיפע םולח ןיא ,ףָאלש ןיא רע טָאה ,הבשחמּב טינ ּביוא

 ..,טינ רָאט עמ סָאװ ,ךאז א ןענעוו ןעוועג

 ,סיזמ ם'נופ ןעטלאהאבוצסיוא ךיז ןעוועג טשינ זיא'ס ,ללּכה

 ! ברַאטש ןוא קעװַא ךיז געל ןעדייס ,ץיגרע ןיא ,ערח-רצי ם'נופ

 אקוד ןוא ,ןוהט בעל א אקוד ךיז טליוו ,סיעכחלדוצ ףיוא ,ָאד ןוא

 -ּפא אקוד ןוא ,ןעשאנ אקוד ןוא ,ןעכַאל אקוד ןוא ,ןוחט ףיטש ַא

 רָאט עמ סָאוװ ,םעד ןופ ןעטכַארט אקוד ןוא ,ןענוװַאד סָאד ןעּפַאה

 טָאה סָאװ ,טייּברַא ס'ערה-רצי םעד ןעוועג ןיוש .זיא סָאד ...טינ

 ןיא ןענידלושמוא םעד ןעּפַאחוצנײרַא ףיוא םיחילש גונענ טאהעג
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 סָאד ,חוצמ א רָאנ טינ זיא סָאד -- עלעקנעב ַא ןעלעטשוצ

 רעדעי םורָאװ ,ןוהט וצ ביוחמ זיא דיא רעדעי סָאװ ,בוח ַא זיא

 ענייז ןופ סָאװ ,ןייז ברע טשינ ןָאק רענייק ןוא רעדניק טָאה דיא

 ןעקוקכָאנ טוג ייז ןעמ ףרַאדַאּב ,ןעסּכַאװסױא לָאמַא ןָאק רעדניק

 ,םנעה יד טימ טשינ ןָאק עמ ּביוא ,ליומ ן'טימ שטָאח ןעפלעה ןוא

 םיסּפורטיּפַא ןוא םיכירדמ ךס א טַאהעג רעדניק יד ןעּבָאה רעּבירעד

 זַא ,לַארָאמ ןוא דער-ףָארטש ,רסומ לעיפ ױזַא ךיז טרעהעגנָא ןוא

 =-- ןשז - ושז - ושז} : ןערעהיוא יד ןיא טעמושזעג גידנעטש טָאה'ס

 ֹוד טסלָאז ַאד --- וׂשז - ושז - ושז , "1 ןוהט טשינ וד טסלָאז סָאד

 "! ןהעג טשינ וד טסלָאז ןיחַא --- ֹושז - ושז - ושז , "! ןחעטש טשינ

 ,רעדירּב ןוא רעטסעווש ,עמַאמ-עטַאט : טעקושזושזעג ןעבָאה עלַא

 ןוא ,עּבַאּב יד ,םעמהומ יד ,סרעטעפ יד ,דיומטסנעיד יד ,יּבר רעד

 ןערעוו וצ טנַאמרעד טנעידראפ טָאװ ,ידנימ עּבַאּב יד טּפיוהרעביא

 .רעטרעוו רַאּפ ַא טימ

 ןוא עכיוה א ענידיא ַא ןעוועגנ זיא סָאד -- ידנימ עבאב יד

 ! תושפנ-תנּכס טימ עמורפ ַא ןוא עטצוּפענּפָא ןייַא ,עקּפעשט א

 ןוא רעדניק יד ףיוא ןעּבעג וצ גנוטכַא -- ןעוועג זיא הדבוע רהיא

 תֹואּפ יד ךעלקינייא יד ןעטעלנסיוא :טייקשידיא רעייז ףיוא

 -"םישוּבלמ יד ןעכיילנסיוא ןוא ןעניניײרּפָא ,רענניפ עטייּפשַאּב טימ

 -תאירק ןענעייל ןוא ןעשטנעּב ,ןענוװַאד ייז יו ןערעהוצ ךיז ,ךעל

 טזומעג ךעלקינייא עלַא ןעּבָאה רַאפרעד ,ןהענ ןעּפָאלש ן'רַאפ עמש

 ךיז ,תּבש-טוג ַא ןעּבַאּב רעד ןענָאז גָאטייּב תּבש רהיא וצ ןעמוק

 ןוא ןעציז ןוא טנַאװ רעד ייּב ,סעקטַאטס יד יוװ ,ןעצעזסיוא

 יז טָאה ןעּבענעג ."טסּביוא-תבש , ןעּבענג טעװ יז זיּב ,ןעטראו

 ףיוא רַאפרעד רָאנ ,הבחר דיּב ױזַא טינ סיּפע "טסּביוא-תּבש , םעד

 ַא ,עקשרעפ א ,עלעּפע ןיֵא :ךעלכעלעש עגידנעצנַאלג ענייר

 ןוא ,סעקניזָאר עטרַאדעגנייַא רעיפ-יירד רעדָא ,ניימ ַא ,רעסקָאּב

 ןיא רסומ רעד !רועיש ַא ןהֶא טגָאזעג ייּברעד יז טָאה רסומ

 ןוא עמַאמ-עטַאט ןענלָאפ ףרַאדַאּב עמ זַא ,םעד ןיא ןענַאטשַאּב
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 םבולע-םולש

 לייפ טפיול ןוא ןעזָאלּבעגנָא ךיז טָאה ץאק יד .ץאק = ךאנ ך
 --- ןַאקרַאּפ ן'פיוא ץַאק יד .רהיא ךָאנ טנוה רעד -- ןעניוּב ץםייא
 טנוה רעד -- ןאקרַאּפ ם'נופ ּפָארַא ץַאק יד .רהיא ךָאנ טנוה רעד
 יד .רהיא ךָאנ טנוה רעד -- קָאטשניר םוצ ץַאק יד .רהיא ךָאנ
 טביילב !הֹּכמ ַא טנוה רעד -- ךַאד ן'פיוא קָאטשניר ןץכרוד ץַאק
 ןוא ךיז טקעלַאּב ןוא .,רַאנ .א ,יוו ,םיבלּכּבִש בֵלֹּב רעד ,ןהעטש רע
 ךָאנ ןעפיולוצכָאנ | ,טנוה ,ךיֹא/ באה סָאװ , : םינּפַא ,ךיז טכַארט
 וצ ךיִא ּבָאה סָאװ ןוא ,טַאטש ןיימ טשינרָאג יא עכלעוו ,ץַאק ַא
 = "+ ? ךאד ן'פיוא ןוהט

 טנַאז -- . הרשעי הנומש .עֿלעגנוי ַא טהעטש ױזַא טָא -- :
 ,טרַאװ -- .ןעקאנ- ןוא- זלַאה ץץ'רעביא טגנַאלרעד ןוא שמש רעד ךלמ
 11 .! ןעטַאט .ןייד ןעלהעצרעד ןיוש לע ךיא ,ץעגייש |

 ןעסָאנרַאק םעד רזוע ןֶא סע טהעג סָאװ ! ,רעגײטשַא ,רעדָא
 ןיא רעטלע רעד ףיֹוא ,רעטסוש 8 ןעוועג רזוע זיִא לָאמַא ) רעדעּב
 ַא רַאפ טלעטשַאּב ךיז טָאה .ןוא טרעטַאמעגסיוא ןערָאװעג רע !
 טָארַא-גראּב ךיז ןעשטילג ךעֶלגְנוי; ס'קיוועוו ,םוחנ סָאװ ,( רעדעּב !
 רעד דזוע סָאד טָאה ? ןעזיוה יד סיואד ןעּבייר ןוא סעזעג ן'פיוא |

 טָאה ןוא םױרַא דָאֹּב ןופ ןעהעזרעד טפרַאדַאּב רעדעּב רעסָאנרַאק
 ; יִלֹּכ עטַאװעּפנָאפ ןייז ףיוא טזָאלעצ לעסיּב ַא סע ךיז
 ןוא רעפָאפ רעיא ןיא חור א !סעייפלוה ! םירזממ -- א
 רבוע ,לעפ א טכַאמ ןוא ןעזיוה .עויג טמענ רהיא ! ןירַא רעפומ |

 ןיירַא רפח ןיא ךייא וצ קעװַא ךיא ףיול טֶא ! תיחשפ לּב ףיוא
 "! עלעקנעפ א.וצ ךייֵא לעפש ןוא

 ןעמ זופ ,ןֹוׁשל- שטַאֿפנָא פ טינ ןעהעטשרַאפ סָאװ ,יד ראפ
 רעטָאפ רעיא ןיא חור ַא ,סעייטלוה ,םירזממ , : ןעצעזרעביא סָאד
 ,לּת 8 טכַאמ ןוא ןעזיוה עיינ טמענ רהיא  !ןײרַא רעטומ ןוא
 רדח ןיא ךייא וצ קעװַא ךיא ףיול טָא ! תיחשת לב ףיוא רבוע
 .."} עלעקנעב א וצ ךייַא לעטש ןוא ןיירא
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 ערה-רצי ץטימ בוטירצי רעד

 יד -- .םיסּפורטיּפַא ךס ַא -- ,רוסמ ַא -- רעסַאנראק רעד רזוע

 .רעגירערּפילַארַאמ ןוא רענַאזירסומ -- .טסניוא:תבש ס'ידנימ עבַאב

 ַא טַאהעג טָאה רע זַא ,ןעסעגרַאפ לעננוי ַא טלָאװ רעמַאט

 ןוא טירט ןעדעי ףיוא טנַאמרעד םהיא ןעמ טָאה ,רבח ַא רַאפ טנוה

 ַאזַא ייּב ןוא .."ןעסירעג טזָאלענ ריד טָאה ָאקריס , : טירש

 ַא טנָאזעגנײרַא לייורעד ןיוש םהיא ןעמ טָאה טייהנענעלעג

 סָאד .רעטייוו ףיוא ןעקנעדעג וצ ןעּבָאה ?ָאז רע --- רסומ לעסיּב
 טינ .שטעּפ ןופ רעגרע ךס ַא ןעוועג םהיא רַאפ זיא ןענָאז-רסומ

 -רַאפ שטַאּפ ַא, :טרָאװכירּפש ַא זנוא ייּב ןעמ טנָאז טסיזמוא

 עדייּב ןעװעג זיא ָאד זַא ,טרפּבו .,?טהעטשַאּב טרָאװ ַא ,טהעג

 ןעגנַאנעג ןענעז רעטרעוו ןוא .רעטרעוו יא ,שטעּפ יא :ןעכאז
 טָאה רעד ,ןעצרַאה ןיא טָאג טָאהעג טָאה'ס רעוו .ןעטייז עלַא ןופ

 רעהעג סָאװ ,ךיז טכַאד .דער עטוג טימ אקוד ןוא ,טפָארטשעג

 ? טנעװַאד רע תעּב ,לעגנוי ַא ס'דיגנ ַא וצ שמש ַא דיא א ןָא ךיז

 טקוק לעגנוי ַא ס'דיגנ ַא סָאװ ,רעגײטשַא ,קסע ןייז זיא סָאװ ןוא

 ַא ןוא ?הרשע:הנומש תעּב טַארוקַא סױרַא רעטסנעפ ן'כרוד

 ? רעטסנעפ ן'כרוד טסיזמוא טקוק ,רחיא טניימ ,?עננוי ַא ס'דיגנ

 -טסכעה טרָאפ רעּבָא זיא'ס ,הרשע-הנומש ןייז יקַאט ךיז געמ'ס

 יאדּכ זיא'ס סָאװ ,ענעצס ענעטלעז ַא ןעהעז וצ טנַאסערעטניא

 טנָאי טנוה ַא ױזַא יװ ,ןעמענּפָארַא רסומ ַא ךיז ןוא ןעקוקוצנָא
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 סָאװ ,םעד ןעגעקַא טשינרָאג ןעוועג זיא גנידסלַא סָאד רָאנ
 ! טשינמוא-טסיזמוא ןעמוקענמוא ךאבענ ןיא ָאקריס

 --- גנילּבעיל ס'ָאקריס ןעגָאלשרעד .ןעוועג זיא עלַא ןופ רהעמ
 געט עכילטע טָאה רעד ןערַאומעמ עגיזָאד יד ןופ רּבחמ רעד
 טעשטַאקעג ,ןעפַאלשעג טינ טבענ עכילטע ,ןעסעגעג טינ דנַאנַאכרוד
 טשינ ,טייחרעליטש טצכערקעג ןוא טצפיזעג ,ןעטייז עלַא ףיוא ךיז
 טינ ןעּבָאה סָאװ ,ןעשטנעמ עזייּב עטכעלש יד ןייז לחומ טנָאקעג
 ןעּפָארט ןייק ,םייח-ילעּב רעצ ןייק ,תונמחר ּפַאק ןייק ךיז ןיא
 סָאװ ,םעד ךָאנ טקנעדעגכָאנ קרַאטש-קרַאטש טָאה רע ןוא --- רשוי
 ןיא סָאװ רַאפ ,,,? ?ידבהל ,שטנעמ ַא זיא סָאװ ןוא טנוח ַא זיא
 שטנעמ ַא ןיא סָאװ רַאפ ןוא ,ןעשטנעמ ַא וצ יירטעג ױזַא טנוה ַא
 עגולק יד טימ ָאקריס ןעניז ן'פיוא םהיא טמוק סע ןוא ..,7 ןילּת ַאי
 -ַאּב ןוא ןעשיק רעד וצ םינּפ ן'טימ וצ-טלַאפ רע ןוא ,ןעגיוא עטוג
 ,ןערערט ערעטיּב ,ערעטיּב טימ יז טצענ
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 ַאזַא םינ זיא עיצַארעּפָא יד .ןעלהיפ טינרָאג לָאז עמ זַא ,ניצנוק

 טכירק יונ ַא זַא ,טינ ךיוא סָאד זיא םענעגנָא קרַאטש רָאנ ,ע'נּכוסמ

 עיולּב , ךייַא ייּב טכוז ןוא ןירַא ?יומ ןיא לעגענ יד טימ ךייַא וצ

 | ...גנוצ רעד רעטנוא "ךעלעטניה

 .טדָאטש ןופ טניה יד וצ ןעּבעגעג םענ ַא ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד

 ,סעּפַאצַאק ייווצ ,ןענַאװ ןופ טסייוו טָאג ,טכַארּבענּפָארַא טָאה עמ

 ענרעזייַא טימ ןוא קירטש עּבָארג טימ טנעּפָאוועגנָא ,סרעגעלשטניה

 רעד וצ ןעּבעגעג םענ ַא ךיז ןעּבָאה סעּפַאצַאק יד ןוא ,סעקורק

 טנעלעגקעװַא םינילּת עגיזָאד יד ןעּבָאה גָאט ןייא ןיא .טײברַא

 יֹּפִא טנָאקעג ךייא ייז ןעּבָאח קוק ץ'פיוא .טניה גיפדנהעצ רָאּפ ַא

 םָאה רעװ .טינ רעכלעוו ןוא ענושמ זיא'ס טנוה רעכלעוו ,ןעצַאש

 ךיוא ןעלַאפ טעװ ?רונ רעד זַא ,רעניײטשַא ,ןעטכיר טנָאקעג ךיז

 ? ָאקריס םענשטעטַאטס ,ןעגופק ,ןעטוג םעד ףיוא

 טדָאטש רעד ןופ ןעמוקַאּב ןעּכָאה סעּפַאצַאק יד זַא ,הרבס ַא

 דלַאּביװ ןוא ,טניח עטע'נרה'ענסיוא יד ןופ ?הָאצ ן'כָאנ ןיול רעייז

 "םוא ךס א ךַאּבענ ןעוועג ןענעז'ס זַא ,ךילנעמ ץנַאג ןיא ,יױזַא

 .עטשרע יד ןופ רענייא ָאקריס ןוא --- תונּברק עגידפוש

 ןיוש ןערָאװעג עריואוועג רעדניק יד ןענעז קילגמוא םעד ןופ

 -םיוא ןעּבָאה ייז ןוא --- םייהַא רדח ןופ גידנעמוק ,חשעמה רחַאֿכ

 ..!ָאקריס ,שטייטס , :;ּבוטש ןיא עיצולָאװער עצנַאג א ןעּביוהעג

 .* ! חשעמ אזַא טזָאלרעד סע ןעמ טָאה יו ,שטייטס

 טימ טזָאלעגסױא ךיז טָאה עיצולָאװער יד זַא ,ךיז טהעטשרַאפ

 ןיא הנשה ַא ןעּבָאה ןעלָאז ךעלגנוי-רדח, : עיצולָאװער-רטנַאק א

 עטכער טימ ןעוועג דּבכמ ייז טָאה עמ ןוא ..."! טניה ןעּבָאה ןעניז

 "נעּב ַא טלעטשענוצ ייז ןעמ טָאה ןעסייּבראפ וצ ףיוא ןוא ,שטעּפ

 .ץימש ןייק ןעװעלַאשז טינ לָאז רע ,ןעטעּבעג ,ןיּבר ן'רַאפ עלעק

 ןייק טעװעלאשזענ טינ -- ןָאהטעג פעילוצ טָאה יּבר רעד ןוא

 ...| ץימש ,יוא ,..ץימש
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 ,טסייה סָאװ .,ןייז טינ טעוװ ָאקריס זַא ,ןייז טעװ סָאװ ,ךיז ןעלעטש
 ַא ןעד ןיא ָאקריס ? ךילגעמ סָאד זיא יו ? ןייז טינ טעװ רע
 ...9 טנוזעג-ייז םעד ןעסעגרַאפ ןוא ןערהָאפקעװַא לָאז סָאװ ,שטנעמ
 ןיא ךיז וצ ןָאקריס ןערַאנרַאפ טבורּפעג םייונ ןעּבָאה לָאמ לעיפיוו
 ןעגרָאמ ףיוא ןעפיול וצ ןעמוקעג טשינ ןעד רע זיא -- ,ןײרַא ףרָאד
 ןעפרָאװעג ןוא גנוצ רעטלעטשעגסיױרַא ןייַא טימ רעטעּפַאסרַאפ ַא
 זלַאה ן'פיוא רַאה ןייז וצ ןעגנורֿפשענ ןוא ךיז טעשטַאקעג ןוא ךיז
 טלָאװ עמ ןוא ,רענלָאק םעד םהיא טקעלעג ןוא טעשטיווקעג ןוא
 יד ןיא ןענַאטשעג םהיא ןענעז ןערערט זַא ,ןערעווש טגעמעג
 : ! ןעניוא

 רערעטסניפ רענעי ,גאט רעד ןעמוקענ זיא ךָאד ןוא .,.ךָאד ןוא
 קעווַא ,קעװַא זיא .ָאקריס ףעיירטעג העטונ רעד סָאװ ,גָאס רעטסיוו
 -סואימ ױזַא ,קעװַא טכערעגמוא ױזַא ןוא ,גיּבייא ףיוא ,דימּת ףיוא
 :י !שיגַארט-ניד'ארומ ױזַא ,גיסָארדדַאֿפ

 ,עטבישעג ענירעיורט עגיזָאד יד ןעּפָארטעג ךיז טָאה רעמוז
 ,ןעציה עכילקערש ןופ רעמוז ַא ןעוועג זיא סָאד - ,זומּת עמַאס םיא
 ןופ ןעגנַאגעגסױא שממ ןענעז ןעשטנעמ --- ןעגער ןעּפָארט ַא ןהֶא
 ןענעז ןעציה עסיורג יד ןיא זַא ,ךָאד רהיא טסייוו סָאד ןוא .ץיה
 | ,ענושמ ןערעוו ייז --- ןּכוסמ טניה יד

 עגושמ זיא טנוה ַא זַא ,לעטדעטש ןיא גנַאלק ַא סױרַא זיא
 טינ טסייוו עמ ,טניה עכילטע ךָאנ ןעסיּבעצ טָאה ןוא ןערָאװעג
 טָאה עמ ןוא ,טײל-טדָאטש יד ףיוא דחּפ ַא ןעלַאפעג זיא .עכלעוו
 ןעטיהראפ וצ ףיוא לעטימ-סגנורעכיזרַאפ םוצ םדוק ןעמונעג ךיז
 ןופ ןערָאװעג ןעסיּבעצ הלילח רעצימע זיא רעמָאט ,רעדניק עניילק
 ,טנוה םענ'עגושמ ַא

 טָאה עמ סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַצּב .זיא ?עטימ עגיזָאד סָאד
 ,רַאכַאנז ַא יג ַא ,םיפָארט ןעטלַא םוצ טקישעגּפָא רעדניק עֶלַא
 רע ןָאק ?עגענ עפרַאש ענייז טימ ןוא ?עגענ עפרַאש טָאה סָאװ
 ױזַא ןוא ,גנוצ רעד רעטנוא ןופ "ךעלעטניה עיולּב ןעמענּפָארַא,
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 עידעגַארט ס'ָאקריס

 ןענידקושטוא ןיֵא ןופ שינעמוקמוא סָאד -- .?ובלב רע'סואימ ַא

 .ןערערט עפייה -- .טנוה

 ָאקריס זַא ,ןענָאז לעװ ךיא ןעוו ,אמזוג ןייק ןייז טינ טעוװ סע

 טָאה סע רעװ ,ןענַאטשרַאפ טָאה סָאװ ,םכח ַא טנוה ַא ןעוועג זיא

 ,טינ שוריח ןייק זיא רעּבירעד ןוא ,ןעמעלַא ןופ בעיל רהעמ םהיא

 יעגוצ טנוה רעד ָאקריס ךיז טָאה רעדניק עלַא וצ יו רהעמ סָאװ

 םהיא טימ ןעסָאלשעג ,םיבתּכ עגיזָאד יד ןופ רעסַאפראפ םוצ ןעדנוּב

 יקַאט םהיא ךָאנ ןעוועג ,טַאהעג ּבעיל ןוא רעטרעוו ןהֶא טפַאש'רבח

 רַאפ ןייז ריקפמ ךיז ןעוועג טיירג תמאּב יקַאט ןוא ,הרּפּכ יד תמאּב

 חֹּכּב ןעוועג טשינ --- גנוצ עמוטש ַא .רַאה ןייז רַאפ ןוא רבח ןייז

 םע רע טָאה ,רעטרעוו טימ ןעּבעגרעּביא ,ןעזײװַאּבוצסיױרַא סָאד

 ןייז םימ ןוא ןעגנירּפש ןייז טימ ,טנוה ַא יװ ,ןעזיווַאּבסױרַא

 ןירַא דרע רעד ןיא םהיא רַאפ ךיז ןעפרַאװ ןייז טימ ןוא ןעשטיווק

 ,טרָאװ ןייא ןעוועג גונעג זיא'ס .רעגייטש ןעשיטניח ןייז ףיוא

 -סעימ ַאנ( :ןוהט גָאז ַא םהיא לָאז ראה ןייז ןוא רבח ןייז זַא

 ַא יו ,ןעגיל ןוא ,קיטַאטס ַא יװ ,קעװַא .ָאקריס לָאז -- "!ָאט

 ןעּבעג גנוטכַא ,ןערעקָאל לעגיוא ןייא טימ רָאנ ןוא ,ליטש ,עלעצעק

 ,טוחט רַאה ןייז סָאװ
 ַא ןעוועג זיא ַאקריס "טכענק, ןייז ןוא "ראה, םעד ןעשיווצ

 "רָאפ טנַאקעג טינ ןפוא םושּב טָאה רַאה רעד ןוא ,עּבעיפ עליטש
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 קעװַא ךיז רע טצעז ,טסימ לענרעּב ַא ףיוא ,טױלּפ ן'רעטניה ,טרָאד

 ךיילג טקוק ,עדרָאמ יד סיוא-טהיצ סָאװ ,ָאקריס ןעיירטעג ןייז טימ
 ? רע טקוק סָאװ, .שטנעמ רענידניז ַא יו ,ןייֹרַא ןעגיוא יד ןיא
 ,ךַאז עדעי יקַאט רע טהעטשרַאפ 4 השעמ תעּב רע טכַארט סָאװ
 ..79 שטנעמ א ,לירבחל ,יוװ ,המשנ א ךיוא רע טָאה ? שטנעמ ַא יו
 רעד, :רעטרעו ס'ניּבר םעד ןעניז ן'פיוא םהיא טמוק סע ןוא
 סָאװ ,ךיז טנַאמרעד רע ןוא ..."ןעשטנעמ ַא ןופ לוגלג ַא זיא טנוה

 -- ןיִא המהּבה ןמ םדָאה רתומו : תלהק ןיא טנָאז ךלמה המלש

 ביוא , ...המחּב ַא ןוא ןעשטנעמ ַא ןעשיווצ ןַאחרַאפ טינ קוליח ןייק
 ןוא טנוה ַא רע זיא עשז סָאװ רַאפ ,ןאהרַאפ טינ קוליח ןייק זיא'ס

 טימ טקוק רע ןוא ךיז רע טכַארט ױזַא -- ..73 שטנעמ ַא ךיא

 ןוא ,טנוה ן'פיוא ץרא-ךרד טימ ,טייצ רעכיילג ןֵצ ,ןוא תונמחר

 ! רבח א טנוה ַא ,ןעכיילג ַא רענייז יו ,םהיא ףיוא --- טנוה רעד

 ..! ָאקריס --- רבח רעיירטעג ַא ,רערעייט ַא
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 ַא רע טוהט טלַאמעד "!םַאה, :טרָאװ עטונ סָאד ןערעהרעד

 -,גיטרַאפ ןוא --- רעטנוא-ננורּפש

 טָאה ,ןירַא רדח ןיא ןעהעג רעדניק יד ןעוו ,טכַאנייּב רעטניוו

 עלַא ןוא ,םירבח ענייז ףיוא ןעטרַאװרעד טנָאקעג טשינ ָאקריס ךיז

 ,רעטסנעפ ן'רעטנוא ןעסּכַאװעגסיױא רע זיא ,ןעיינ רענייז םורַא ,לָאמ

 ,ןמיס ַא -- סילפַאט ענעריורפעג יד רעּביא סעּפַאֿ? יד טימ טרַאשעג

 ןעסע םייהַא ןהעג ןוא םירפס יד ןעכַאמרַאפ וצ טייצ ןיוש זיא'ס זַא

 .רענייז ַא ,לידבהל ,ןעוועג ָאקריס ןיא ןיּבר ם'ייּב ,ערעשטעוו

 ַא זיא טנוה רעיא זַא --- טגָאזעג רע טָאה --- שרעדנַא טשינ,

 ,ענערעיּפַאּפ יד ןעמענ ,יירפ רעדניק יד טזָאלעג ןוא -- "1 לונג

 ,גיררעפָאה םייהַא ןהענ ןוא סענרעטמַאל עטרימשאב ץלַאמש טימ

 : םינונינ יקסטַאדלָאס ,רעדעיל עשי'נוי עכיליירפ יד טימ

 -  ,עריטעשט ,ירט ,אווד ,זַאר
 ,עריטרַאװק ַאנ םעידיִאּפ ,םעידיִאּפ
 ,אקשָאלָאק רעטכאב-רעטכַא

 ...ַאקשָאּבַאר יגנעיד םיסָאװ

 ; רעדָא

 ! ַארָאּפ ,ַארָאּפ

 ! ַאסטַאריּביװ ארָאּפ

 ימַאדָאּפסָאג ימעיסוו ָאס יא
 ...! ַארָאּפ -- ַאסטַאשטשַארּפסַאר

 ריירפ סיורג רַאפ ןוא רעהירפ-וצ ףיוא ןעּפָאלעג זיא ָאקריס

 ןוא --- יינש ןיא ךיז טעשטַאקעג ןוא ןעגנורּפשעג תולעּפתה ןוא

 ןופ ךעלדנייּב עטקעלעגּפָא יד טימ טיורּב ךעלקיטש יד ּבעילוצ ץלַא

 !ץורח ַא טנוה א .ערעשטעוו רעד

 ,טסיוװ זיא ןעצרַאה ן'פיוא זַא ,טכַאמענ ךיז טָאה לָאמ לעיפיוו

 רדח ןיא ,קסּפ ַא טּפַאחעג םייה רעד ןיא ,ענמוס המשנ רעד ףיוא

 ס'קיוועוו םוחנ םולש ךיז טּבױלקרַאפ טלָאמעד --- ,טרעסעּברַאפ

 .םהיא טימ אקריס ןוא ,רעמיוּב טייז רענעי ףיוא ,ןעטרָאג ןיא טייוו
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 .../9 ץַאק ַא ,ןענירעד ןעטימ ןיא ,םיצולּפ ךיז טקעלַאּב סָאװ , .ךיז
 ךכַאּביװ - : ןעוועג דשוח עמורפ טָאה ןעגיצנייא ןעדעי ןוא ןעמעלא
 --- יוג .ַא ,קיזמ ַא --- טנוה ַא ,ןירעשַאנ ַא אמּתסמ יז זיא --- ץַאק ַא
 רָאנ !  טלעוו עצנַאג יד ,עלַא ױזַא ןוא ,..ריזח ַא --- דניק ַא ,בנג א
 ,אקריס טנוח םוצ קירוצ םוא ךיז ןערהעק רימ

 ןופ יאס ,ּבוטש ןופ יַאס סואימ ױזַא ןערָאװעג ןעּבירטעגסױרַא
 ןעטָארטענּפָא סיוועג טרָא ןייז ףיֹוא טנוה רעדנַא ןייֵא טלָאװ ,ךיק
 "! רֹהֶאֹי גיצנַאווצ ןוא טרעדנוה ךייַא טבעל, :היוה ןעגיזָאד ם'נופ
 רעד -- ןעסיוו לָאז רע ,ןימ ַאזַא טינ ןעוועג זיא ָאקריס ,ןיינ
 ןעריוּבעג רע זיא ָאד ! קעװַא טינ ףיוה ןופ רע םעוו ,ןייז לָאז טדיוט
 עטוג טָאהעג טָאה רע ,טרפּבו ..,ןע'רנּפ רע םעוו ָאד ,ןערָאװעג
 -אשונ טָאה רע .תיּבח-לעּב םעד ןופ רעדניק יד ;ךיז רַאפ םיצילמ
 טסיילפעג ךיז טָאה עמורפ שטָאח ,ןעגיוא ערעייז ןיא ןעוועג ןח
 ןעשטניוו ךיז ןעטלָאװ טניה ךס ַא ,ךס ַא ,ןע'סואימ'רַאפ וצ םהיא
 טָאה ָאקריס יװ ,טסעק עכלעזַא טימ שינעמוקסיוא ַאזַא ןעּבָאה
 הרבח טהיא ןעּבָאה ןעטסעּב ם'נופ ןוא ןעטסנעש ם'נופ .,טַאהעג
 ,תורוס-רוסּב ,ךיז טהעטשרַאפ ,סענעשעק יד ןיא ןעגָארטעגסױרַא
 םורָאװ ,ךיז ןעסיֹוטשנָא טינ וליפא ןוא ןעהעז טינ לָאז רענייק זַא
 טָאה ָאקריס .םידדצ עדייּב רַאפ סואימ רהעז ןייז טנַאקעג טלָאװ'ס
 ןופ ןוא סעמערַאװ ןופ ,ןעסייּבנָא ןֹופ .טייצ יד טסואוועג -ןיוש
 טעוװ ןעוו ,ןעגיוא עלַא טימ טקוקעגסױרַא ןיוש טָאה ןוא ,ערעשטעוו
 ןיוש טָאה רע .ןעכאז עטונ עלַא ןופ ןעגָארטסױרַא ןיוש םהיא ןעמ
 ןעקעמשוצנָא ענעשעק ַא רעסָאװ ןיא ןעמעוו ייּב ,ןליפא טסואוועג
 ! םכח ַא טנוה ַא -- ןיהַא עדרָאמ יד טּפוטשעג ןיילַא ןיוש טָאה ןוא

 ! טנערהעלעגנסיוא םהיא ןעּבָאה הרבח סָאװ ,ןעצנוק יד טנייה
 טקעלענּפָא ןייֵא ןָאנ ץיּפש ן'פיוא ,לשמל ,םהיא ןעגעלרעדינַא
 ?! שואר עינ,; : םהיא ןעגָאז ןוא ,טיורפ לעקיטש ַא רעדָא ,לעדנייּב
 רע טעװ -- (שייוג ףיוא טנוה ַא טימ ןעמ טרער ,ךילטנייוועג )
 טעו רע זיּב ,טליוו רהיא לעיפיוו ץראזךרד טימ ןעטרַאװ ךייא
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 ָאקריס טָאה םיּתּביילעּב עיינ יד טימ זַא ,ךיז טהעטשרַאפ

 טקעמשעגניירַא טינ בוטש ןיא ,אשמו-ענמ םוש ןייק טאהעג טינ

 שינערעהוצנָא ןעּבענעג הליחתכל םהיא ןעמ טָאה אמתסמ ,וליפא

 לָאז ּבוטש רעשידיא ַא ןיא ןַא ,ּפָאק ן'רעּביא ץלָאה:טייש ַא טימ

 ...ןעכירק טינ טנוה ַא

 ,לגרה-תסירד ןייק טַאהעג טינ ךיוא רע טָאה ןיירַא ךיק ןיא

 -נָאלענּפָא, םהיא טָאה לעניוא ןעדנילּב ן'טימ "דיומ יד עמורפ ,

 יז סָאװ ,רעסַאװ גידוז ּפערסָא ןייא טימ ?ּכח-ךס ןופרעד "טעשט

 ַא טימ םהיא ףיוא ןעסָאנעגסיױא תבש-ברע ַא ןיא לָאמנייא טָאה

 ןעטוג ןיא ראג אקוד ןוא ,לעפ קיטש ַא םהיא טכָאקענּפָא ןוא ןויִּכ

 ,ךיוא טכַאלעג ךָאנ ןוא ,טומ

 יד טא טָאהעג טָאה ץרַאה שרעטָאט ַא ! עמורפ יד טָא ,ךַא

 -רַאפ טנַאקעג טשינ יז טָאה ץַאק ןייק טינ ,טנוה ןייק טינ !דיומ

 ס'קיוועוו םוחנ םולש טָאה ןעניוא יד ףיוא ןערערט טימ .ןענָארט

 סָאװ ,ץַאק יד םנעה ערהיא ןופ טעװעטַארעגסױרַא םיוק לָאמנייא

 ם'נופ ןעקעטש ן'טימ ןוא שיט ןופ לעסיפ םוצ ןעדנוּבעגוצ טָאה יז

 םעד ןופ תולוק יד ןַא ,ןענָאלשעג גיד'תונמחרּב'מוא ױזַא םעזעב

 . ! ןירַא לעמיה ןיא ןעגנַאגעג ןענעז שינעפעשַאּב ןעבילקילנמוא

 רעצ ַא ?וד טסוהט סָאװ ,וינעּבויל ,ינעצרַאה ,וינעמורפ ---

 גָאלש ,רעסעּב ךימ גָאלש !ןעּפָארטש טעװ טָאנ ! םייח-ילעּב

 -רעטנוא ןוא ןעטעּבעג םולש ךיז טָאה -- ! ץַאק יד טינ יּבַא ,ךימ

 ךיז טָאה סָאװ ,דיומ רעשיטָאּפסעד רעד טָא ןעקור םעד טלעטשעג

 ןעגנַאנַאּב ךיז יז טָאה גיד'תוירזכַא וצ ןיוש זַא ,טקוקעגמורַא ןייֵלַא

 טלַאק טרָאװק ַא טימ ןעסָאנענּפָא יז טָאה ןוא ,ץַאק רעד טימ

 .שינעפעשַאּב עטדױטיּבלַאה סָאד ?טעשטויַאחטָא , םיוק --- רעסַאװ

 ? סָאװ רעּביא ,רהיא טניימ ,ןעוועג זיא גנידסלַא סָאד ןוא

 יד זַא ,טכַאדעגסױא ךיז טָאה ןעמורפ :טייקשיראנ ַא רעביא

 (! טָאהעג טינ רהיא ייּב יז טָאה ןעמָאנ רעדנַא ןייק } "ןירעשַאנ;

 ןעקעלַאּב ןעפָארטעג יז טָאה יז םורָאװ ,טּפַאחעג סיּפע ןיוש טָאה
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 "ָאקריס , רבח

 5ונלנ  ַא -- .םייחזילעב רעצ -- .ץראידרד ?עב ַא ןוא םכח ַא טנוה ַא
 .רבח רעיירטעג ַא -- .ןעשטנעמ ַא ןופ

 ןעסיוטש וצ רעווש טינ זיא ןיילַא ןעמָאנ ן'כָאנ זַא ,ןיימ ךיא
 ַא ,טנוה ַא רָאנ ,שטנעמ ןייקס טשינ ןעוועג זיא ָאקריס זַא ,ךיז
 רע טָאה רעּבירעד סָאװ ,לעפ רעיורג ַא טימ טנוה רעכילנייוועג
 ,?ָאקריס , ןעסייהעג

 רעֹּבָא ךימ ןומ ךיא --- רעכילנייוועג ַא טנוה ַא :נָאז ךיא
 ןעלעוו רימ יוװ ,רעכילנייוועג ןייק טינ ,ןיינ זַא ,ןערעפטנערַאפ ךלַאּב
 רַאּפ ַא ןעגָאז ןעמ זומ רעּבָא רעהירפ .ןערעוו עריואוועג רלַאּב סע
 וצ טמוק ןענַאװ ןופ --- עיפַארנָאיּב ס'טנוה םעד ןעגעוו רעטרעוו
 : :השעמ אזַא ןיא ?טנוה ַא ןעדיא ַא

 ןיא טדָאטש ןֹופ ןעמוקעגּפָארַא ןיא ס'קיוועו םוחנ זַא
 ץטימ ,ףיוה ן'טימ "טָשטָאּפ , יד ןעמונעגרעּביא ןוא ןיירַא לעטדעטש
 ,אקריס טנוה רעד ןענופעג ףיוה ןיא ךיז טָאה ,רַאטנעוװניא ןעצנַאג
 -רֹּב, רע'תמא ןייַא ,רעגידנַאטשרַאפ ַא ןיוש רָאנ ,רעגנוי ַא רָאג ךָאנ
 --- םותבדילעּב עיינ יד טנעקעג טָאה רע זַא ,טייוו ױזַא ףיוא ,"תעד
 טאהעג רע טָאה ןעדיא ַא רַאֿפ :עטייווצ סָאד ןוא ;}ססנייא זיא
 ןעּבָאה סָאװ ,טניח ערעדנַא יו ,הלילח ,טעּפעשטַאז טשינ ,ץרא-ךרד
 ,עטָאּפַאק עגנַאל ַא ךיז רַאפ ןעהעזרעד ייז דלַאּביװ -- עבט ַא
 ...החיצר אלמ ייז ןערעוו ױזַא ,ַאהַא
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 םוחנ .גנַאל ףיוא טינ ןעוועג זיא סָאד --- טינ ךיז טקערש רָאנ

 ן'טימ ,ילָאּפשירַאּב ןופ ,בר םעיינ ַא טכַארּבענּפָארַא טָאה ס'קיוועוו

 ,ןענרעל טוג יא ךיוא ןָאק סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא ,ילא-?אומש ןעמָאנ

 רָאג זיא'ס סָאװ ,ךָאש ןיא רע טלעיּפש וצרעד ןוא ,ןעגניז ןעש יא

 זיא רע ; ילא-לאומש רעד טָא טָאה רָאנ ןורסח ןייא ! תופירח ַא

 ןעדער בעיל טָאה ןוא קינ'הפונח ַא ןוא טנַאגירטניא ַא לעסיּב ַא

 ...םינ טהעז רענייק זא ,ךעלּבייוו עננוי טימ

 ןופ רבח רעטייווצ רעד ןעגנַאגעג ןעריױלרַאפ זיא ױזַא טָא ןוא

 | ,רלעה רעזנוא
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 ןייק ראפרעד טָאה ןוא ןתח ןיוק ןעוועג טינ ךָאנ זיא דיאמ
 םולש רבח ןייז טרהיפענ רעּבירעד רע טָאה ,טאהעג טינ ארומ
 ,ןענווַאד סָאד ןעשטיינקרַאּפ םהיא טנערהעלעג ,"רשיה-ךדד, ן'םיוא
 טימ ,ןערעסקָאּב זָאנ ם'עמאמ רעד רעטנוא טיילק ןופ ןענָארט
 -- ןעכַאז עטוג ךָאנ טימ ,ךעלכַאקעל עשייוג טימ ,ןעטקעפנַאק
 רַאפרעד ןוא ,"טנע'חקל'ענ, רָאנ ,טע'בנג'עג הלילח טינ טסייה סָאד
 ..טלעוו רענעי ףיוא טינ ןעמ טפָארטש

 לָאז סע ןעוו ,טַאלג ןעפָאלענּפָא רשפא טלָאװ גנידסלַא סָאד
 זיא רע :קילנמוא ןייֵא ןע'ריאמ טימ ןעפערט ןעוועג טינ ךיז
 ןוא ןעטרָאג ןיא חלג םוצ ןײרַא ,טיולּפ א רעּביא רעּבירַא ךַאּבענ
 רעטכַאט ס'חלג םעד טָאה .ךעלרַאּב טימ םעזוּב ןעלופ ַא ןעסירעגנָא
 ַא טימ ןעפָאלעגסױרַא חלנ רעד ןיא ,רעטסנעפ ן'כרוד ןעהעזרעד
 ,ןעסירעצ טנוה רעד םהיא טָאה .טּפַאחעג םהיא טָאה ןוא טנוה
 -ּפארַא טָאה חלג רעד ןוא ,ןעזיוה יד ,רובּכ רעייֵא ְךעּביא טעּב ךיא
 יד ואוו ,ןהעג םהיא טזָאלעג ןוא ?עטיה סָאד םהיא ייּב ןעסירעג
 יי | ,ןעגָארט ןעגיוא

 ,קילנמוא-נדַאזא ןעוועג טשינ ךָאנ ךיוא רשפא סָאד טלָאװ
 ןעריא עלַא ,שטייטס = ! בָאּב-חעשּת ןייז ןעוועג טינ לָאז סָאד ןעוו
 -תיּב ןּברוח ףיוא ןענייוו ןוא ןעגָאלק ,ןעקָאז יד ןיא םורַא-ןעהעג
 םורַא:טרעיצַאּפש ,?עדנחוז ס'בר םעד םייח ּבר ,רע ןוא ,שדקמה
 י !ןעזיוה ענעסירעצ טימ ןוא לעטיה ַא ןהָא

 ,ןענַאטשעגסױא ךאּבענ ןזיא גנוי רעד סָאװ ,עיצוקעזקע ידי |
 ,סערנָארּפ םענייר ןֹופ ןעטייצ עניטנייה ייּב ןעּבײרשַאּב םינ ךיז טזָאל
 םולש טָאה עמ סָאװ ,זיא רקיע רעד .רקיע רעד ןיא סָאד טשינ ןוא
 םוחנ ףיוא גידנעקוק ןוא ,רדח ןופ ןעמענּפָא טזומעג ס'קיוועוו םוחנ
 .רעדניק ערעייז ןעמונעגּפָא ךיוא סעטַאט ערעדנַא ןעּבָאה ,ס'קיוועוו
 םהיא טָאה .גנולענק ַא ןהֶא ןעּבילּבעג בר רעד םייח ּבר ךַאּבעג זיא
 ךיז רע טָאה .חסנרּפ גיצניוו ןעּבעגעג תונזח ן'טימ תונּבר סָאד
 סָאד זיא .ענטיקַאר ןייק קירֹוצ ,הליחמ ,ןעלקעּפרעּבירַא טזומעג
 | .בר א ןהֶא רעדעיוו ןעּבילּבעג לעטרעטש
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 ןייז וצ ןוא ,ןעצעזניירַא ייז ןיא טעװ רעקוועדעוודעמ םייח בר בר

 רעסעּב ןעּבָאה ייז ,ןעצנַאלפנייַא יז ןיא טעוו רע סָאװ ,םימש-תַארי

 ןופ ןעסייר ןעסערגַא ענירג ,לשמל ,ןעבַאז ערעדנַא וצ טַאהעג קשח

 ןייז ךיז געמ סע ,ןעמָאלּפ רעדָא ךעלרַאּב ןעלסיירט רעדָא ,םיוּב ַא

 ,ןעגינעגרַאפ רהעמ ךס ַא זיא ,ןעטרָאנ םענענייא ןייֵא ןופ ןליפא

 יװ ,הנווּכ טימ ןענװַאד רעדָא ,ארמנ רעד רעּביא ןעטכַאמש יו

 ןעגָאז רעדָא ,םידימלּת ענייז ןופ טרעדָאפעג טָאה םייח בר בר רעד

 ,םילהּת לעטיּפאק ַא

 ,ןעפיולטנַא טינ טעװ יז ,נעיצ ןייק טינ זיא ארמג יד ---

 עטלַא ןעגָאז ןעזָאל םילהּת ןוא ,ןייז לחומ טָאג טעװ ןענווַאד

 ...! ןעדיא

 ןייז טימ רעקוועדעוודעמ ריאמ ט'הנעט'עננייא טָאה ױזַא

 ,טנערהעלעג רעסעּב םהיא טָאה ןוא ס'קיוועוו םוחנ םולש רבח

 ןעטסכעה ן'פיוא לארשי-עמש ןייא ןיא ףױרַא טרעטעלק עס יוזַא יו

 ַא טעּפעשטרַאפ עמ ןוא רעטנוא-טגנירּפש עמ ױזַא יו רעדָא ,םיוּב

 ןיא ןיילַא טלָאמעד ןעשרַאק יד ןעכירק ,םיוּב-ןעשרַאק ַא ןופ גייווצ

 ךָאנ ןוא ,ןעּפיל יד ץרַאװש םעדכָאנ ןערעוו סע ,יִא ,ןיירַא ליומ

 ? ןעשראק ןעסירעג טָאה עמ זַא ,ןעמ טנעקרעד רענניפ ץיּפש יד

 ערעייט ַא -- ןעסײמשּפֶא ןעמ טעװ} ?ןייז ָאד ןָאק סָאװ

 ..} עצַאצעמ

 זַא ,ךַאז עכילנייוועג ַאזַא ןעוועג זיא רדח ןיא ןעסיימש סָאד

 ןייק ןופ --- ןויזּב םוש ןייק טלהיפעג טשינ ןעּבָאה ךעלגנוי-רדח יד

 טמוקַאּב עמ זַא ,סכלעזַא ןעד זיא סָאװ, ! טינ ןעמ טדער ניטהעוו

 -רַאפ סע ךיז טעוװ הנותח רעד זיִּב ? ןעשקָאל עכילטע ןיּבר םנופ

 ןיוש זיא סָאװ ,םענעי רַאפ רָאנ ןעוועג זיא ןויזב א .,,,"ןעלייה

 : ךאז ןייא רַאפ טָאהעג ארומ רָאנ רע טָאה ,סָאד יא ,ןתח ַא ןעוועג

 רעד יװ ,הלּכ יד ױזַא טינ ןוא ,הֵלֹּכ יד עריואוועג טרעוו רעמָאט

 רעד, :ןעפראווסיוא רהיא ייז ןעלעוו --- ,סנירָאט'רבח ס'הלּכ

 ..."סָאד םענעסימשענ ן'טימ ןתח



: 

 רבה ַא ךָאנ ןעריולרַאפ

 ףיז טנערעק עמ -- .ץימש טמטאה עמ ןוא ךעלרַאב טלעספיירט עמ

 .עיצוקעזקע יד -- .ןעטרָאנ ןיא חלנ ם'ייב באב"העשת -- .ןענע'כננ

 ריאמ ,טייל הרבח ייווצ יד סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא סע
 ןעדנוּבעגוצ ךיז ןעּבָאה ,ס'קיוועוו םוחנ םולש ןוא רעקוועדעוודעמ
 ךיז טָאה סיּפע .תחַא שפנ ןערָאװעג ןוא ןערעדנַא םוצ סנייא
 -ךָאפ ןימ ַא ןוא תומשנ ערעייז ןעשיווצ טפַאשע'נּתוחמ ַא ןענופעג
 רעייז ןוא ,ןעסּכַאװסיױא לָאמַא ייז ןופ טעװ סיּפע זַא ,?היפעג
 רהֶאֹי ַא ןיא :טרַאנעגּפָא ןעצנַאגניא טינ ייז טָאה ?היפעגרָאפ
 ןיא סָאד ) טנעגענַאּב ךיז ןעּבָאה ייווצ יד זַא ,םורַא גיצנַאװצ
 םָאד ןעלעוו רימ יו ,עינרעּבוג רעוועיק ,ווָאקרעצַאלעיּב ןיא ןעוועג
 טסיטרַא רעטמהירַאּב ַא ןיוש ןעוועג רענייא זיא ,( ןעהעז רעטייוו
 ןעּבירשעג ןיוש טָאה רערעדנַא רעד ןוא ,וועידעוודעמ
 ןעמָאנ ן'רעטנוא ?"טַאלּבסקלַאפ ןעשידיא, ם'ניא ןענָאטעילעּפ
 .םכילעיםולש

 ,טייהדניק רעייז וצ לָאמ א רעדעיוו םוא ךיז ןערהעק רימ רָאנ
 רעד ןוא ,רעקוועדעוודעמ ?ע'ריאמ ןעסייהעג ךָאנ טָאה רענייא ןעוו
 טרעיצַאּפש ךָאנ ןעּבָאה ייז ןוא ,ס'קיוועוו םוחנ םולש --- רערעדנַא
 עש'יתב-ילעב עלַא טימ ךיילנ סיוורָאּב ןעסַאנ רעװָאקנָארָאװ רעּביא
 םירבח עדייּב זַא ,תמא םענייר םעד ןעגָאז זומ עמ ןוא .ךעלגנוי
 רעד סָאװ ,הרוּת רעד וצ טַאהעג קשח קרַאטש ױזַא טשינ ןעּבָאה
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 -סיוא ,ךיז טדער סע יװ ,יקַאט טָאה ןוא ןעמונעג ,וועידעוו

 הוצמ יד זַא ,ןעּבעגוצ ןעמ זומ סָאד שטָאח ...לעדנער סָאד ןעטיּבעג

 . ןוא דיא רעטסעּב רעד יװ ,ןעוועג םייקמ רע טָאה בַאדדוּבּכ ןופ

 ןעמערָא ,ןעטלַא ןייז רַאפ טפיוקעג טָאה רע :;טרַא ןעטסנעש ן'פיוא

 ןעטָאשעגּפָא , םהיא טָאה ,ענטיקַאר ןיא הריד ענעגייא ןייַא ןעטַאט

 תונּתמ טכַארּבעג ,טסַאגיוצ רעמוז עלַא םהיא וצ ןעמוקעג ,"דֶלֶאג טימ

 טשינ טָאה סָאװ ,בֹר רעד םייח בר ןוא ,החּפשמ רעצנַאנ רעד רַאפ

 ,ןָאהטעגּפָא םהיא טָאה ןהוז ןייז לעציּפש ַא רַאפ סָאװ ,טסואוועג

 ךיקסרָאטַארעּפמיא טסיטרַא, ןעּפורנָא ןענָאק ךיז לָאז רע ידכּב

 ןערהעק רימ רָאנ .,,רעטלע עכילקילג ַא טָאהעג טָאה ,"װָארטַאעט

 טָאה רעקוועדעוודעמ לע'ריאמ תעּב ,טייהדניק ןייז וצ קירוצ םוא ךיז

 לָאמַא טעוװ רע זַא ,ט'מולח'עג טינ וליפא ןוא ,טסואוועג טינ רָאג

 םעװ א וועידעוודעמ ששטיוװָאמיפעי ?יאאכימ ןעסייה

 ,ןעטלעוו ןערהעקרעּביא ןוא ןייז םלוע שיערמ
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 ןוא ךָאנ ןוא ,"תוחול יד טימ וניּבר השמ, ,"תוּכמ רשע , ,"םירצמ
 ,ןעלעטשנָא עכלעזַא ךאנ

 ןעסיורג ַא טימ ,ןלזג'ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה רע ,לשמל
 ,רעסעמשטַאדָאלַאק ס'ניציּבר רעד טימ ןוא טנַאה ןיא ןעקעטש
 ןוא ,סיוורָאּב אקוד ןוא ,לעטרַאג ס'ניּבר םעד ןיא טקעטשעגניירַא
 --- אלוּכ אמלעד אנוּבר ,ןעגיוא ןוא ,ןעזיוה עטעשטאקעגרעטנוא טימ
 ,ריא רעד ןעוועג זיא ס'קיוועוו םוחנ םולש !ןלזנ ַא ייּב יו יקַאט
 עלעשיק ַא טימ ,טנַאה ןיא ןעקעטש ןעּבָארג ַא טימ  .ןויבא רעד
 ,טייז רעקניל רעד ףיוא לעטיה סָאד טרהעקעגרעּביא ,ּברָאה ַא רַאפ
 רעד ,דלַאװ ןיא טעזנַאלּברַאפ .,הבדנ ַא ןעטעּב ךַאּבענ רע טהעג
 רעד ס'קיוועוו םוחנ םולש ןוא .ךעלגנוי יד ןענעז סָאד -- דלַאוו
 ןעבָארג ןייז ףיוא טרַאּפשעננָא ,רעמיוּב יד ןעשיווצ טהעג ןויבא
 ! ןלזנ םעד ריאמ --- טימ ךיז טנענענַאּב ןוא געוו ַא טכוז ,ןעקעטש
 םהיא וצ טגניז ןוא ?עטרַאג ןֹופ רעסעמ סָאד ןלזג רעד סיױרַא-טּפַאה
 : : סיוא-טזאל ןוא ,שוסור ףיוא אקוד ןוא ,דעיל ַא

 ,יגנע-עדעיד יַאװַאד,
 "! יננ-ע-ע-עיד יַאװַאד

 ,ןערערט טימ ,םולש ,ןַאמערָא רעד ךַאּבענ םהיא ייּב ךיז טעּב
 בייוו ןייז ףיוא זיא ,םהיא ףיוא טינ ּביוא ןעמערַאּברעד ךיז לָאז רע
 .םימותי רעדניק יד ןוא ,הנמלא ןייַא ןעּבייֵלּב טעוװ יז .רעדניק ןוא
 א םהיא טוהט ןוא ?עגרָאג ן'ראפ ,ריאמ ,ןלזנ רעד םהיא טּפַאח
 טּביוה סע ןוא ,יּבר רעד ָא ַא טמוק -- ןיירַא דרע רעד ןיא ףרָאוו
 : הנותח ַא ןָא ךיז

 זיא ( ןהוז םענעגייא ןייז ףיוא טזײװַאּב רע רעד אלימ --
 ס'קיוועוו םוחנ ,וד רעּבָא ,סיעכהל רמומ א ,דמושמ ַא ,ץעגייש א
 ? דמושמ םעד טָא וצ ,םהיא וצ ןעכיילנ ךיז וד טסמוק יװ ,לעגנוי

 פעקיטש ַא ןעוועג ;םינּפַא ,זיא ,בר רעד םייח ּבר ,יּבר רעד
 ,רעקווערעוודעמ ריאמ ןייז טָאה םורַא ןערהָאי ךס ַא ןיא .;איבנ
 -דע מ טסיִטרַא רעטמהירַאּב רעד םעדכָאנ ןערָאװעג ,זיא .סָאנ
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 טַאהעג הלעמ רעד וצ רעּבֶא רע טָאה ! ךעֿפדעיל ערעסָאװ ךָאנ ןוא

 טנייפ טָאה רע :;טסיטרַא ןע'תמא ןייַא ןופ עבט ַא -- ןורסח ַא

 -- ןעגניז ןערעה טליוו רהיא .טסיזמוא ױזַא טָאג ןעגניז טַאהעג

 זיא'ס זַא ןוא .לערעיל ַא ןעשָארג ַא !ל?חומ טייז ,טלהָאצַאּב

 ַא -- טױנ רַאֿפ .טוג ךיוא לעּפע ןייֵַא זיא ,טלעג ןייק ָאטשינ

 "םוא ןייק --- עקרעקוצ לעקיטש ַא ,ןעמָאלפ רַאּפ ַא ,לעּפע רעּבלאה

 עכלעזַא ןעננוזעג רעּבֶא רע טָאה רַאפרעד !ָאטשינ זיא טסיז

 ,הרפּכ ַא זַא ,להיפעג ַאזַא טימ ןוא ?וק סיז אזַא טימ ,ךעלרעיל

 -ָאריס ,סניּפַאילַאש ,סָאזורַאק ,סווָאניּבָאס עניטנייה עלַא ,ןעּבעלב

 ! טלעוו רעד ןופ םינגנמ ענירעביא עלַא יד ןוא סָאט

 ,סַאנ רענליוו רעד ףיוא סױרַא ךיא העג

 : יירשעג סיורג ַא טימ ל?וק ַא ךיא רעה

 -- ! העוו - יוא

 ",,ױזַא טנייוו עמ

 ןוא ,טייקסיז ןופ סיוא-ןעהעג ,ןעפַאנ ,ןעכרָאה ךעלגנוי עלַא

 ךעלקיטש ענייז טנייה !ײװָאלַאס עלעסָאי !טשינרָאנ --- רע

 ,בר רעד ,רעטָאפ ןייז יקַאט ,יּבר רעד זַא ,לָאמַא ! ןענוװַאד ןופ

 ןיא על'ענר ַא ףיוא טּפַאחעגסױרַא ךיז טָאה ,סע טסייה םייח ּבר

 ,טנַאװ רעד וצ םינּפ ן'טימ טלעטשעגקעװַא ריאמ ךיז טָאה ,ןעסיורד

 לעגרָאג ם'ייּב ןעמונעג ךיז ,תילט א רַאפ ןָאהטעגנָא ךוטשיט םעד

 ךלמ לא, : תוחילס יד ןופ יירשעג ַא טזָאלעגסױרַא ןוא ןזח השעמ

 א"ארקהמ :לוק ַא ףױא טזָאלענסױא ןוא ,ךינ-ךיג --- ?בשוי

 : יּבר רעד ןָא-טמוק --- 74! ם-שיּב

 ? ןעווַארּפ ֹוד טסעוו קיטש עשי'נזח ?סָאד זיא סָאװ --

 ..ױזַא טא עלעקנעּב ן'פיוא טעקעװַא רָאנ ךיד געל ,דמושמ ,ונַא

 ,עיצוקעזקע ןייַא ןָא ךיז טּביױה סע ןוא

 ?ע'ריאמ טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה ןײלַא הניגנ ןיא רָאנ טשינ

 ,ןעלעיּפש :תַאלוח ַא ךָאנ טאהעג טָאה רע  ,רעקוועדעוודעמ

 "תַשיצי ,"ףסוי-תריכמ, ;ןעלעטשנָא ןעכַאמ ,ךיז ןעלעטשרַאפ



 םכולע-םולש 46

 ןעּבילּברַאפ ?ע'חרז בר זיא ? הסנרּפ ןופ ױזַא טָאלג ןעדיא ַא ּפָא
 ןוא ,שיסור ןוא שידיא ) ןעּביירש ףיוא ןוא ך"נת ףיוא דמלמ
 ,רעדניק יד טשינ עכלעוו ,ןײטַאל ןוא ,שיזיוצנַארפ ןוא ,שטייד
 ןוא ,( סָאד טסע עמ סָאװ טימ ןענַאטשרַאפ ןעּבָאה יּבר רעד טשינ

 םוחנ םולש שטָאח ןוא בר םעיינ ם'ייּב טנערעלעג ןעמ טָאה ארמג
 טלָאװעג טשינ ןוא ץענייש ַא ץלַא ךָאנ יקַאט ןעוועג זיא ס'קיוועוו

 -ניירא םהיא ןעמ טָאה ןענעווטסעד ןופ רָאנ ,ךיוה רעד ןיא ןעסּכַאװ
 םהיא טָאה בר רעיינ רעד זַא םורָאוװ ,הֹּתֹּכ רעסיורג רעד ןיא ןעמונעג
 ַא טננאלרעד םהיא רע טָאה ,י"שר טימ שמוח השרּפ ַא טרעהרַאפ

 טָאה רעטָאפ םעד ןוא -- "! ץָאקש רעטכער ַא, :?עקעּב ןיא ּפינק

 ןעזָאלרעביא טָאנ רַאפ הריבע ןייַא ןיא'ס זַא ,גָאז ַא ןעּבעגעג רע
 ןוהט םענ ַא םהיא ףרַאדַאּב עמ ;ך"נת םענעקורט ףיוא ץָאקש ַאזַא
 ,"ןעטרָאש טינרָאנ םהיא טעוו'ס ,השקשינ , ,ארמג רעד וצ

 ןוא ,הלודנ אלמ ןעוועג זיא רעטָאפ רעד זַא ,ןעמ טהעטשרַאפ
 ,ארמג רעד טימ ןעדעירפוצ ױזַא ןעוועג טינ זיא ןיילַא ?ץָאקש , רעד
 -ניא טציז רע סָאװ ,גיד'לורג ךיז ייּב ןעוועג רַאפרעד רעּבָא רע זיא
 --- ןָאנ יד ןעסיררַאפ ,ךיז ןופ ןעזָאלּבעג ןוא ,עסיורג יד טימ םענייא
 ! טייקגיניילק ַא

 ,ןילַא טינ ענטיקַאר ןופ בר רעד םייח בר זיא ןעמוקעגּפָארַא
 ּפָאנק ַא טימ ,ןיוש לע'תיּבה-לעּב ַא רענייא ; ןהיז ייווצ טימ רָאנ
 -לוק ַא טאהעג טָאה סָאװ ,לע'מחרבַא ןעמָאנ ן'טימ ,לעגרָאנ ןיא
 ,רערעדנַא רעד ןוא ,דומע ן'רַאפ ןענוַאד ןעש טנָאקעג ןוא הניגנ
 ךיוא ןוא ןעגניז וצ ףיוא לוק ןעש ַא טאהעג רָאנ טָאה ,קע'ריאמ

 -טייש א טאהעג רע טָאה ןענרעל םוצ רָאנ ,לעגרָאנ ןיא לעּפענק ַא
 ַא יװ ,ּפָאק רעּכָארג א ךָאנ ױזַא טינ ןוא .,ּפָאק ןייק טינ ,ץלָאה
 ס'קיוועוו םוחנ םולש סָאד ןיא םהיא טימ ןוא ,ץעגנייש רעסיורג
 א ס'בר םעד ןוא לעננוי רענטיקַאר ַא .רבח ןעכינ ןיא ןערָאװעג
 וצרעד .ןעכַאמקעװַא טינ םחיא ןעמ ןָאק טנַאה רעד טימ -- ןהוז
 ,ךעלדעיל ןעגנוזעג טָאה רע :הלעמ ַא טאהעג לע'ריאמ רעד טָאה
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 רעקווערעוודעמ ריאמ

 ןענַאמ םיסדנוק דעלגנויירדח -- .ןעגניז ןָאק סָאװ ,רבח רעיינ ַא

 סיואיטפכַאװ סדנוק ַא גנוי ןעסיווראב ַא ןופ -- .לעיּפשירעטַאעהט

 .טסיטרַא רעטמחירַאב ַא

 ןעקילאומש םענערױלרַאפ םעד ןעגָאלקַאּב ןוא ךיז ןעגרָאז גנַאל

 אלממ םהיא טָאה טָאג .טפרַאדַאּב טשינ רבח רעיירטעג ןייז טָאה

 .רבח םעיינ ַא טקישענוצ ךינ ןוא ןעוועג

 "עג ןיא בר רעטלַא רעד דלַאּבוװ :ןעועג סָאד זיא ױזַא

 ןּכילע ,בר ַא ןהֶא ןעּבילּבעג ?עטדעטש סָאד ךָאד זיא ,ןעּברָאטש

 -קעװַא זיא ןוא ןעטפעשעג עלַא ןעפרָאװעגקעװַא ס'קיוועוו םוחנ טָאה

 טָאה סע ואוו ,ענטיקַאר ןייק ,לעטדעטש ןעטייווצ ַא ןיא ןערהָאפעג

 ןטימ ,רבד-םש א ,בר ַא טלעוו רעד רעּביא ןערעה טזָאלעג ךיז

 סָאד טָאה בר םעד טָא .רעקוועדעוודעמ םייח ןעמָאנ

 לעטדעטש סָאד ןוא ,ָאקנָארָאװ ןייק טכַארּבעגּפָארַא ס'קיוועוו םוחנ

 ןעוועג זיא רע סָאװ ץוח םורָאװ ,ןעוועג חמשמ םהיא טימ ךיז טָאה

 ךָאנ רע זיא ,ןגנ-עדוי ַא ןוא םימש-ארי ַא ןוא ןדמל רעסיורג ַא

 "נייא ןיא ןיוש רע טָאה ,ךיוא ןַאמערָא רעסיורג ַא וצרעד ןעוועג

 רערעטלע רעד ןופ ) רעדניק עשיּתּבה-לעּב יד טימ טלענקענוצ סגעוו

 | .( הֹּתֹּכ

 ןעל'חרז ּבר דמלמ םעד הלילח ןעמ טָאה ןעגעווטסעד ןופ

 -טעליוק עמ ןוא סָאד ןעמ טמענ יו .טנָאזעגּפָא טשינ ןעצנַאגניא

45 
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 רעוואקיצ רעד טָא ,ץיגרע ךָאנ רע טּבעל :רהיא טניימ יו
 גידווע'נח ,ןעש ןייז טימ ןוא ןעגיוא עט'מולח'רַאפ יד טימ קילאומש
 רעטוג יו ךיז טהיצ ןוא להעמיוּב רענייר יו ךיז טסיג סָאװ ,ןושל
 ? דינמ 8 --- דניצַא ,לשמל ,רע זיא סָאװ ןוא ,רע זיא ואוו ? גינָאה
 ףעדָא ? רעלקעמ ַא ? רעמערק ַא ?רחוס ַא ?רמלמ א ?ברַא
 םהיא סע טָאה רשפא רעדָא - ? ןויבאו ינע ןייַא ,ןַאמערָא ןייֵא רָאנ
 טכַאמ , רע ןוא ,עקירעמַא ןיא ,דנַאל םענעדלָאג ם'ניא ןעגָארטרַאפ
 רימ ואוו ,ןעטרָאד ןיוש רע טניל רשפא רעדָא .? "ןעּבעל א
 ןופ ןעלעוו םערעוו יד ןוא רהֶָאי טרעדנוה רעּביא ןעניל עֶלַא ןעלעוו
 ...9 ןעּבָאה האנה זנוא

 טָאה סע רעוו ,סיּפע טסייוו סע רעווװו
 .ןעפורּפָא ךיז ?ָאז --,םהיא ןֹופ סרעהעג



 48 ךירָאי ם'נופ

 ,רבח ַאזַא טינ רעּבָא זיא קילאומש ,זנורּב ןערעוו הלילח טעוװ רע

 .ןעצנַאגניא םהיא ייּב ןערילרַאפ ןעמ לָאז טרָאװ ןייא טימ סָאװ

 סע סָאװ ,תוישעמ ןעלהעצרעד וצ ףיוא טינ טרעה קילאומש ןוא

 ןוא ןעסּכַאװסיױא ןעלעוו םירבח עדייּב זַא ,לָאמַא ,לָאמַא ןייז טעוו

 ,טדָאטש רעגיזָאד רעד ןיא ןוהטפיוא ןעלעוו ייז סָאװ ,עסיורג ןערעוו

 ןוא .ןעדיא רעוװָאקנָארָאװ יד ןעכַאמ ןעלעוו ייז ךילקילנ יװ ןוא

 ךיז טהיצ סע ןוא .?העמיוּב רענייר יו ,םהיא ייּב ךיז טסיג סע

 ןהענקעװַא טינרָאג ךיז טליוו סע ןוא .גינָאה רעטוג יו ,םהיא ייּב

 עמ רָאנ .טכַאנ רעט'פושּכ'רַאפ ,רענידרעמוז ,רעמעראו רעד ןיא

 ַא ןעּפַאח ןעמ ןָאק ,טינַא -- ןעפָאלש םייהַא ןהעג זומ עמ ,זומ

 זיּב ,ןעגרָאמ זיּב  :ּפָא ךיז טנענעזעג עמ ןוא ,,.! קסּפ ןע'סואימ

 "! ןענרָאמ
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 ךָאנ ןוא ,ןעגרָאמ ַא ךָאנ ןוא ןעגרָאמ ַא ןעננַאנעגקעװַא זיא סע

 -קעװַא זיא רע --- ? רע זיא ואוו ! קילאומש ָאטינ -- ןעגרָאט ַא

 הנמלַא ס'בר םעד טימ םענייאניא ךיז ןעּביוהעגפיוא ,ןערהָאפעג

 ? ױזַא יו ?ןעוו .עינרעּבוג רענַאסרעח ןיא ןערהָאפעגקעװַא ןוא
 -.! ?ךיז טנעגעזעג טשינ וליפא

 םולש רבח ןייז ןעּבילּבעג זיא רעטרעדורעצ ַא ,רענעריולרַאפ ַא

 ,רעטסעּב ןייז ןערהָאפעגקעװַא .,ןייטש ַא יו טנעלע ,ןיילַא רענייא
 רעטסניפ ! ןערהָאפעגקעװַא ,רעטסרעייט ןייז ןוא רעטסּבעיל ןייז
 ָאטשינ זיא'ס זַא ,טלעוו רימ סָאװ :טלעוו עצנַאנ יד ןערָאװעג

 ,ןעּבעל רימ סָאוװ : ןעבעל עצנַאנ סָאד ןערָאװעג טסיוװ ! קילאומש

 רעטנעלע רענעּבילּבעגרעּביא רעד ןוא ! קילאומש ָאטשינ זיא'ס זא

 זָאנ ןיא ןוא ,זלַאה ןיא טפַאשננע ענרָאמ ַא טלהיפרעד טָאה רבח

 .ןעקיטש וצ ןעצרַאה ןיא ןוא ןעלציק וצ ןעּביױהעגנָא םהיא טָאה

 -ננַאל ןוא עלעקניוו ַא ןיא טייוו-טייוו ןעּבױלקרַאפ ךיז רע טָאה

 .טנייוועג גנַאל
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 ןעלַאפַאּב טינ רָאנ ןעלָאז םיצקש יּבַא ,ןעלהימ טייז רענעי ףיוא
 - ,"סעהוידישז ענעטלָאשרַאפ , יד ףיוא טניה יד ןעציירנָא טינ ןוא

 ,םירבה ייווצ יד ןעּבָאה ,ןעלהימ טייז רענעי ןופ ,טרָאד

 ןעדערנָא ךיז טנָאקעג ,ס'קיוועוו םוחנ םולש ןוא םותי רעד קילאומש
 ןייא ,סָאװ ןופ ןעווענ זיא ןעדער ןוא .טסולנ ץראה רעייז לעיפיוו

 ןייז טעוו סָאוו :ןעדייּב טריסערעטניא ייז טָאה ךאז
 ?קעװַא קילאומש טרהָאפ רעמָאט ,ןייז טעװ סָאו ?רעטייוו
 ךיז טּביולק ןיציּבר יד זַא ,ןענָאז קילאומש טָאה טרעהעג םורָאװ

 ,רעטסעווש ַא טרָאד טָאה יז .עינרעּבונ רענָאסרעז ןיא ,טייוו ץיגרע
 -יו זיא .ןערהָאפ וצ ןעמוק לָאז יז ,רעטסעווש יד רהיא טּביירש
 טעוװ סָאוו .ךיוא קילאומש טרהָאפ --- טרהָאפ ןיציבר יד דלַאּב

 םעד ואוו טינ וליפא ךָאד טָאה רע ?ןיילַא רענייא ןוהט ָאד רע

 ...1 ןערַאּפשוצנָא ּפָאק

 -נעדעי ןוא ,גנַאל ףיוא טשינ טרהָאפ רע זַא ,ךיז טהעטשרַאפ
 טצעז ױזַא ,ןיהַא ןעמוק רָאנ רע זָאל .גידנעטש ףיוא טינ --- סלאפ

 ,?רוס , םעד טהעגרעד רע רָאנ יו ןוא ,"הלּבק, ןענרעל דלַאּב ךיז רע
 טמענ ןוא ,ָאקנָארָאװ ןייק ,רעהַא קירוצ ןערהָאפ וצ רע טמוק ױזַא
 ןעטסאפ טעװ רע .,רצוא םעד ןעכוזפיוא --- טייּברַא רעד ֹוצ ךיז
 ,םיַלהּת ךעלטיּפַאק גיצרעפ נָאט עלַא ןענָאזּפָא ,םיתינעּת גיצרעפ

 ,דוסּב סױרַא ךיז רע טּפַאח גָאט ןעטסניצרעפ-ןוא-ןייא ן'פיוא ןוא
 -עטש ,ניצרעפ לָאמ ניצרעפ ּפָא-טלהעצ ,ןעסיוו טינ לָאז רענייק זַא

 ...רענייז ן'םיוא טונימ ניצרעפ סופ ןייא ףיוא גידנעה

 ? רענייז א וד טסָאה ואוו ---

 ,ןעּבַָאה ךיא לעװ טלָאמעד ,טינ ךיא ּבָאה טציא ---

 | ?ןעמענ וד טסעוװ אוו ---

 טָאה סָאװ !ןענע'בננ לע ךיא ? ןעמענ לע ךיא ואוו ---

 ? ריד וצ סָאד

 רע .ןײרַא ןעניוא יד ןיא ןעקילאומש רבח ןייז טקוק םולש |

 ןוא ,טרָאװ א טימ טרהירעגנָא םהיא רע טָאה רעמָאט ,ארומ טָאה
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 ןערנואוושרַאפ טרעוו קילאומש

 ם'נופ דוס רעד -- .גיבייא ףיוא ךיז ןעדיישעצ ןתנוהי טימ דוד

 .רבח ַא ןעריולרַאפ -- .רצוא

 ,בר ן'כָאנ העבש ןעסעזעג זיא ןיציּבר יד סָאװ ,ךָאװ עצנַאנ יד

 רעּביא ןיילַא רענייא טעקנַאלּבעגמורַא םותי רעד קילאומש טָאה

 -רַאפ רהעמ ךָאנ זיא סָאװ ,םותי רע'תמא ןייַא יו ,טדָאטש רעד

 םעד ףיוא ןעוועג ןיא קוקסיורַא רעצנַאנ ןייז .,ןערָאװעג ט'מותי

 טלָאמעד -- םירדח יד ןופ רעדניק יד טזָאלעצ עמ ןעוו ,טכַאנרַאפ

 סָאװ ,ס'קיוועוו םוחנ םולש ,רבח ןייז טימ ןעהעז ןענָאק ךיז רע טעוו

 ןיא בר רעד טניז ןערָאװעג ןעדנוּבעגוצ רהעמ ךָאנ םהיא וצ ןזיא

 ייווצ יד זַא ,וויטקניטסניא טלהיפעג ךיז טָאה סע ,ןעּברָאטשעג

 ,ןעדיישעצ דלַאּב ךיז ןעפרַאדַאב ,"ןתנוחיו דוד, ,םירבח עטכעילעג

 טסואוועג טינ ןיילַא ךָאנ יז ןעּבָאה --- ןעהעשעג טעוװ סָאד ױזַא יו

 ןערעי טצונעגסיוא רעּבירעד ןעּכָאה ייז .ןעסיוו טלָאװעג טינ ןוא

 רעטנעהענ סָאװ ןייז ,םענייאניא ןעגנערּברַאפ וצ ףיוא טכַאנרַאפ

 ,ערעדנַא סָאד ןעפענ סנייא

 טשינ ןעמ טנערעל רעמוז ןוא ,רעמוז זיא'ס סָאװ ,קילג ַא

 ןעייווצניא ןעּבױלקרַאפ ךיז רעּבירעד ןעמ ןָאק .רדח ןיא טכַאנייּב

 -נערַאּב ַא רעטנוא ,ןעטרָאד ןוא ,ןעטרָאנ ןיא ס'קיוועוו טוחנ ייּב

 רעדָא ;ןעסעומש ןוא יירד ןוא ייווצ ןוא העש ַא ןעציזּפָא ,םיֹוּב

 טייוו-טעה ,סױרַא טדָאטש רעד ןופ ןהעגכרוד ךיז ןעמ ןָאק ,טינ זַא
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 ,ןע'נורהַא טימ השמ ןוא ,קידצה ףסוי ןוא ,בקעי ןוא קחצי ,םהרבַא
 ,ם"ּפמר רעד ןוא ,איבנה וחילא ןוא ,ךלמה המלש ןוא ,ךלמה דוד ןוא
 טָאה עגידעּבעל יװ --- רענישזיר רעד ןוא ,בוט-םשדלעּב רעד ןוא
 ןענַאטשעג ייז ןענעז עגידעּכעל יװ ןוא ,טלהָאמענּפָא קילאומש ייז
 ןוא םינּפ ןייז טימ ןוא טלַאטשעג ןייז טימ רעדעי ,ןעגיוא יד רַאפ
 ,ךרָאּב רעפייוו ַא טימ ןקז ַא -- ֹוניִבֶא םהרבַא : ןהעזסיוא ןייז טימ
 ןוא רעקנַארק ַא --- ֹוניִבֲא בקעי ,רערַאד ַא ןוא רעגנַאל ַא -- קחצי
 א -- וניבר השמ ,/ץעװאסַארק, א -- ףסוי ,רעטַאװעלוטוס ַא
 אקוד -- ןהּכה ןורחא ,ןרעטש רעטיירּב ַא רָאנ ,סּכואוו רעגירעדינ
 טימ -- ךלמה דוד ,ןעקעטש ןעװַאשמַאי ןעגנַאל ַא טימ רעכיוה א
 --- איבנה וחילא ,ןיורק רענעדלָאג ַא טימ --- ךלמה המלש ,לעדעיפ ַא
 א טימ רעטצוּפענסױא ןייַא -- ם"כמר רעד ,לעדיא םערָא ןייַא
 ַא טימ דיא רעטסָארּפ א --- בוט-םשילעּב רעד ,דרָאּב רעגיכעלייק
 רענעדייז א ןיא ריא רענעש ַא --- רענישזיר רעד ,ןעקעטש ןעטסָארּפ
 ...עצעּפושז

 עגיזָאד יד טימ ךיז ןעחעז וצ קשח ַא ןעמונעגנָא שזַא טָאה סע
 ןעטרָאד ייז טימ ןייז טסולגעג טושּפ ךיז טָאה סע ; טייל עֶלַא
 -רוש ן'טימ ןתיול ם'נופ לעקיטש ַא שטָאח ןעכוזרַאפ ,ןדעדןג ןיא
 תמאּב ןעוועג זיא סע .רמושמהדןיי ם'נופ ןעּפָארט ַא שטָאח ,רּבה
 ןעטוג ַא ןעטרָאד טציא סָאד טּבעל רע יװ ,בר םעד ןייז וצ אנקמ
 טזָאלענּפָארַא סָאוװ-רָאנ םהיא טָאה עמ ןַא ,ןעסעגרַאפ רָאג ,גָאט
 ןעטַאשרַאפ םחיא טָאה עמ זַא ןוא ,רבק ןערעטסניפ ןעגנע ןייַא ןיא
 ענרעצליה טימ טּפָאלקענוצ ןוא דרע רעצרַאוװש רעגיּפעלק טימ
 םהיא ךָאנ טנָאזעג טָאה יקַאט ןיילַא קילאומש זַא ןוא ,סעטעּפָאל
 רַאפ טינ --- רעדניק ןהֶא ןעברָאטשעג זיא בר רעד םורָאוו .שידק
 .טכאדעג ןעדיא םוש ןייק רַאפ םינ ,טכַאדעג ךייַא
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 ."רברילעּב , רעד ---
 ? ןעסיוו ךיא לָאז ןענַאװ ןופ ---

 .ןהעזעג םהיא אמּתסמ ֹוד טסָאה ,טמוק רע זַא ,טסגָאז וד ---

 טשינ ןָאק רעד ,"רבדילעּב , םעד טהעז סע רעוו ! עלערַאנ --

 ? ןעהעז טנָאקעג םהיא ךיא ּבָאה ױזַא יו טנייה ,רהעמ ןעּבעל

 ? טמוס רע זַא ,וד טסייוו עשזדןענַאװ ןופ ---

 ףיוא ןעטרַאװ טעװ רע ? ןוהט רע טעװ ןעֶד סָאװ { ןיינ ---

 ... דֹובּכ
 םירבח ייווצ יד רַאפ זיא ,ןענרָאטשעג זיא בר רעד זַא ןוא

 סע יו ,היול ענעש ַאזַא טָאהעג טָאה בר רעד .בוט-םוי ַא ןעוועג

 .לעטדעטש ןיילק ַא ןיא בר ַא רָאנ ןעּבָאה וצ ןעניגרַאפ ךיז ןָאק

 ,טזָאלעצ ןעמ טָאה םירדח יד ןוא ןעסָאלשעג ןעמ טָאה ןעטיילק יד

 .ןעטײלנַאּב ןעגנַאנעג םחיא זיא "טדָאטש, עצנַאג יד ןוא

 ,"ןתנוהיו דוד , ,םירבח עטּבעילרַאפ יד ןענעז סנעווקירוצ ףיוא

 טנעה יד רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה עמ .עטצעלּבש עטצעל יד ןעוועג

 טוג ןענָאק ךיז לָאז עמ ידכּבכ ,ילָאװַאּפ ןעננַאנעג ןיא עמ ןוא

 טדיוט ס'בר ם'נופ .סָאװ ןופ ןעוועג זיא ןעדער ןוא ,ןעדערנַא

 םהיא טעװ עמ ױזַא יו ,טלעוו רענעי ףיוא ןעמוק ןייז ןופ ןוא

 עמ ױזַא יו ןוא ,ןדעדזנ ןופ ןערעיוט יד ייּב ןענעגענַאּב ןעטרָאד

 םהיא ןעלעוו סָאװ ,יד ןייז ןעלעוו רעוו ןוא ,ןעמענפיוא םהיא טעוו

 .ןייז םינּפ-לּבקמ

 ןע ט ר ַא ד סָאװ וליפא ,טסואווענ קילאומש טָאה ננידסלא

 רע יו ךיילג ,ױזַא טדערעג רע טָאה גנידסלַא ןופ ןוא .ךיז טוהט

 זיא בר רעד זַא ,ױזַא ןעמוקעגסיוא זיא סע  ,ייּברעד ןעוועג טלָאװ

 ןייֵא ןיא ןענַארטעגרעּביא רָאנ ךיז טָאה רע .ןעּברָאטשעג טינרָאג

 ףיוא טרַאװעג טָאה עמ ואוו ,טלעוו רערעסעּכ ַא ןיא ,טלעוו רעדנַא

 ןוא רמושמה-ןיי ן'טימ ןוא רּבה-רוש ן'טימ ןוא ןתיול ן'טימ םהיא

 -נָא טשרע רע טעװ טרָאד ,ַא .,ןדעדזנ ןופ ןעכאז עטונ עֶלַא טימ

 ,ןעּבעל ךילקילג ַא ,ןעּבעל יינ ַא ,ןעּבעל א ןופ ןעסיוו וצ ןעּבױה

 יו ,ןעטאננַאמ עכלעזא טימ םענייאניא ,ןרע-ןג ןעלופטכַארּפ א ןיא
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 -ךעסיוא ןוא ? ןעדייש םירבח ךיז ןעלָאז יאמל טַאלג ,סנעטשרע
 ןעגָאלשעגרעביא ןוא טָאג ייּב עדייּב ןערָאװשעג ךיז ייז ןעּבָאה ,םעד
 ןערהָאפקעװַא טינ לָאז ןעטייווצ םעד ןהָא רענייא זַא ,הציצ ַא טימ
 טינ ייז טימ ךיז לָאז'ס סָאװ זַא ןוא ,טינ ץיגרע ןיא טינ לָאמנייס
 ןייז דימּת יז ןעלָאז ,ןערעוו לגלוגמ טינ ןעלָאז ייז ואוו ןוא ןעפערט
 ןעשיווצ יו ,טפַאשּבעיל ַא ןעוועג זיא סָאד .המשנ ןייא ,שפנ ןייא
 ,בר רעד זַא ,השעמ ַאזַא ףיוא ךיז טכער טהעג ,ןתנוהי טימ דוד
 ביוא ,ארומ ּכָאה ךיא ,ןקז ַא דיא ַא וליפא ןעוועג יקַאט זיא סָאװ
 ןעטימ ןיא םיצולּפ ךיז טעװ ןוא ןעמענ טעװ ,םיעבשדוּב ַא םינ
 םותי רעד ןוא ,ברַאטש ַא ןעכַאמ טעוװ ןוא רָאג ןענעלקעװַא ןענירעד
 ַא ןיא ץינרע הנמלַא ס'בר םעד טימ ןערהָאפקעװַא םעוו קילאומש
 ,עינרעּבוג רענָאסרעז ןיא ץיגרע ,ןיהואוו ךיא סייוו ,פעטרעטש ןיילק
 רךָאג ןיא'ס יו ךיילג ,ןערעוו ןעדנואוושרַאפ לָאז קילאומש זַא ןוא
 ! ןעוועג טינ טלעוו רעד ףיוא קילאומש ןייק לָאמנייק

 ,ךיז טדער סע יוװ ,סע ךיז טוהט ךינ ױזַא טינ ,ךייא טלהָאמ
 רעד .קעװַא-טּברַאטש ןוא בר ַא קעװַא ךיז טגעל גנירג ױזַא םינ
 ןופ שטנעמ רעקנַארק ַא ,"שולח, ַא דימּת ןעוועג זיא סָאװ ,בר
 רעד ףיוא ךיז טָאה ,ןעסע טינ טַאלג ןופ ןוא םיתינעּת ןעטסַאפ
 רעכעה רעטמהעלעג ַא ןעגעלענּפָא ,טעּב ןיא טגעלעגקעװַא רעטלע
 רָאנ ןוא טנערעלעג רָאנ ןוא ,ןעקנירט ןהֶא ,ןעסע ןהֶָא ,רהָאי ַא
 טָאה קילאומש .תומה-ךַאלמ ן'טימ ךיז טלעגנַארענ ןוא ,טנעװַאדענ
 זַא ,תועובשה ?ֹּכ טימ ןערָאװשעג ןוא רבח ןייז רַאפ טלהעצרעד
 -נירַאּפש ַא ךרוד ןיירא-טחילפ ,בירעמל החנמ ןיּב ,טכַאנרַאפ עלַא
 ם'ייּב קעװַא ךיז טלעטש ,"רבד-לעּב, רעד רעטסנעפ ַא ןופ עלעק
 ,"ןעגָאז , ןערעהפיוא רע טעוװ רעמָאט ,טרַאװ ןוא סנעּפָאקוצ בר
 ןופ רעגילק בר רעד רעּבָא ןיא .,.."קיח, ןעכַאס םהיא רע טעוװ
 ; ארמימּכ עגר ַא ףיוא וליפא "ןעגָאז, וצ ףיוא טינ םרעה רע : םהיא
 | .טנעוואד רע רעדָא ,טנערעל רע רעדָא

 ?יוא רע טהעז ױזַא יו --
 ? רעוו ---
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 ,םעקשטַאק יר טימ זנענ יד ןוא ,ץנירּפ רעד זיא רע ןוא ,"עּפסיוװ,

 -נעמ ערליוו יד ןענעז סָאד -- ,ףיֹוה ןיא םורַא-ןערעיצַאּפש סָאװ

 יז ןָאק סָאװ ,ךלמ רעד ייז רעּביא זיא רע ןוא ,רעכערפנעשט

 םורָאװ ,?יוו רע סָאװ ייז טימ ןוחט ןָאק ןוא ?יוו רע ןיהואוו ןעביירמ

 לעקיטש א ןעוועג נונעג זיא סע .,.עגינעטרעטנוא ענייז ךָאד ןענעז ייז

 "רַאפ םהיא ייּב ןערעוו סע לָאז ,ןענופעג רע טָאה רעמָאט ןָאלג

 ַא .., רּכדּכ ןימ ַא ,ןייטשרעדנואוו ןערעייט ַא ןיא טלעדנַאװ

 סע ןָאק -- ןעּביוהענפיוא דרע רעד ןופ ,טסָארּפ ַא ,עלעדנייטש

 רע טליופ ? טסייוו רעוו -- ?הּפשי, עלעדנייטש סָאד רשפא ןייז

 ןיא ,טינ טהעז רענייק ןַא ,בייר ַא סָאד טוהט ןוא טמענ ,טינ ךיז

 רימ לָאז'ס 3 :טננָאז קילאומש יװ ,גָאז א ןוא ץַאל רעטכער רעד

 ? ,..ןהענסױרַא ןוא ןהענסיורא
 םהיא ןיא טלעצרָאװעגננייַא ךיז ןעּבָאה רעּבֶא ץלַא ןופ רהעמ

 יו רהעמ ןעוועג זיא רע .,?תורצוא , ןעגעוו תוישעמ ס'קילאומש

 םהיא ךיז זופ רצוא ןייֵא רָאנ ,ןענרָאמ זיא טנייה טינ זַא ,רעכיז

 ןעּבענקעװַא ,ךילנייווענ ,רע טעוװ דלָאנ עצנַאנ סָאד ,ןעקעלּפטנַא

 ןעפראד טינ ןיוש טעוװ עטַאט רעד .ןעמַאמ רעד טימ ןעטַאט םעד

 עמַאמ יד .ןעטפעשענ יד ןיא ןענָארטראפ ןוא טגרָאזרַאפ ױזַא ןייז

 חֹּכ םעד טימ .טיילק ןיא נעט עצנאנ ןערעירפ ןערָאּפשרַאפ טעוו

 -שירק ןופ ץַאלַאּפ ַא ןעיוּבסיוא ייז רע םעוו "הּפשִי , ןייטש ם'נופ

 ןיא ןוא .ןַארפַאז עמַאס ןופ ןעטרָאנ ַא טימ טלעגנירעגמורַא ,לָאט

 ַא .רעּבליזקעװק ןופ ןענורּב ַא ןעניפענ ךיז טעװ ןעטרָאג ןעטימ

 -ערש ,סרעטָאנרעּפיּפ ןוא ,גנַאננײרַא םעד ןעטיה טעוװ טנוהגעלּפ

 ןוא .רעמיוּב יד ףיוא ןעּפַארד ךיז ןעלעוו ץעק עדליוו טימ ךעלעט

 טנַאה רעטיירּב ןייז ןופ ןעלייטסיוא טעװ ,ןייֵלא ץנירּפ רעד ,רע

 עניילק ןוא תובדנ עסיורנ ,תובדנ טיילעמערַא רעוװוַאקנַארָאװ יד

 .טנעידראפ רע יוװ ,הבדנ ַאזַא ןעכילטיא ,תובדנ

 "ענג ייווצ יד זַא ,ןעלעטשוצרָאפ ךיז רעווש ןעוועגנ זיא סע

 ,םותי רעד קילאומש ןוא ס'קיוועוו םוחנ םולש ,םירבח עטנעיל

 .גיֵּבייא ןוא גיּבייא ףיוא ןעדיישעצ ןעפרַאד ךיז לָאמַא ןעוו ןעלָאז
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 ןרע-ןג ןיא בר רעד

 -רוש ן'טימ ןתיול רעד -- .!תנוהי טימ דוד ןופ טפַאשטניירפ יד

 .טלעװ רענעי ףיוא םיקידצ יד סיואךעהעז יו -- .רבה

 םותי םעד קילאומש ןֹופ תוישעמ עכילרעדנואוו ,ענעש יד
 -רעד טכַארּבעג ןוא ט'פושּכ'רַאפ ןעצנשגניא רבח ןעגנוי ןייז ןעּבָאה
 וצ ןעגנַאגעג םהיא ןענעז סניסעצנירּפ יד טימ ןעצנירּפ יד זַא ,וצ
 ,םולש ,ףיוא-העטש , :לעּברַא יד ייּב טּפעלשעג ,טקעוװעג ,םולח
 --- םולח ןיא רָאנ טשינ ןוא ..,"! זנוא טימ םוק ןוא ןָא ךיד והס
 ןעשיווצ גידנעטש טעמּכ ןענופעג ךיז רע טָאה רהָאוו רעד ףיוא ךיוא
 ,ץַאלַאּפ םענעלָאטשירק ַא ןיא ץיגרע ,סניסעצנירּפ ןוא ןעצנירּפ
 סע ואוו ,עּפסיװ א ףיוא רעדָא ,םי ןעטרעוװילגראפ ן'פיוא רעדָא
 זאוו ,ןותחּתח ןדעדןג ןיא רָאג רעדָא ,ןעשטנעמ עדליוו ןעגיטלעוועג
 ןחעציירד ןוא רעּבליזקעווק טימ סנענורּב ףלעווצ ךיז ןעניפעג סע
 ױזַא ,ךיז טרעגלַאװ רעּבליז ןוא דלָאנ ןוא ,ןַארפַאז ןופ רענטרעג
 ,"הּפשי , עלעדנייטש ן'טימ ,ףיוא ךיז טּביױה רע רעדָא ;טסימ יו
 -רעד זיא סע ..סערַאמח טייז רענעי ףיוא ,ךיוה רעד ןיא רָאג
 ןעכַאז עלַא יד ןעּפורנָא ןעּביױוהעגנָא טָאה רע זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאג
 .טירש ןוא טירט ןעדעי ףיוא ייז טימ ךיז ןעהעז ןוא ןעמָאנ ם'ייַּב

 סָאד ףיוא סנייא ףיוה ןיא סנעקלַאּב עטנעלעגפיונוצ עכילטע
 -םיױרַא ךיז לָאז רע ,םהיא רַאפ גונעג ןעוועג ןיוש ןענעז ערעדנַא
 ַא ןיא סָאד זַא ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןוא ךיוה ץנַאנ ייז ףיוא ןעּפַאח
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 טפ ךירַאו ם'נופ

 ענעשעק ןיא סיֹרַא םהיא רע טנַארט ,םשה הצרי םא ,ןעגרָאמ זַא
 רע סָאװ ,עלעקרעקוצ ַא טימ ןערעסקָאּב רַאֹּפ ַא ,ךעלסינ עכילטע

 ןוא .,לעטיילק ןיא עמַאמ רעד ייּב ,הליחמ ,ןענע'חקל'סיורַא טעוו
 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןעלהעצרעד לָאז רע ,ןעקילאומש רע טעּב ?לייוורעד

 ןעּפיל יד ּפָאטשיװ רע ,ןעטעּב טינ גנַאל ךיז טְזָאל קילאומש ןוא

 ,ךָאנ ןוא ךָאנ טלהעצרעד ןוא

 עֶלַא יד טימ טניטעזעגנָא טוג ךיז טסָאה וד זַא ןוא ,,, --

 וד טסמענ ,ןענייוו עטסעּב יד טימ ןעקנורטרַאפ ןוא םילכאמ ינימ

 רימ לָאז ס, :נָאז א ןוא עלעדנייטש ן'טימ ּבייר ַא טסוהט ןוא

 ךיז טזייווַאּב --- ?! רענעלעג רעכייוו ַא ןהעגסיורא ןוא ןהענסױרַא
 -רעביא ןייא טימ ,טצוּפַאּב דלָאנ טימ ,ןייּבנעפלע ןופ לעטעּב ַא ריד

 ,סנעּפָאקוצ ךעלעשיק ענעדייז טימ ןוא ,רעטוּפ יו ךייוו --- טעּכ

 ךיז וד טסהיצ .טקעדעגרעּביא ערדלָאק ענעסעלטַא ןייַא טימ ןוא

 טימ םיכָאלמ ריד ךיז ןע'מולח סע ןוא ,ןעפָאלשנַא טסרעוו ןוא סיוא

 ...ןותחמה ןדעדזנ ן'טימ ,ןוילעה ןדעדזנ ן'טימ ,םיפרש טימ ,םיבורּכ
 וד טסּביוה ,עלעדנייטש ן'טימ ּבייר ַא וד טסוהט ,טינ זַא ,רעדָא

 רעד רעּבירַא ןוא ,ערַאמח רעד זיּב ךיוה רעד ןיא ףיוא רָאנ ךיד
 -טייו ! ךיוה:ךיוה ,רעלדָא ןייַא יו ,ךיז טסהילפ וד ןוא ,ערַאמח

 ..!םייוו

 עכילרעדנואוו ענייז טימ םותי רעמערָא רעד טָא טָאה יצ
 ןייז ןופ ןעצכעּביירש יד ןיא םעדכָאנ ןעפורענּפָא ןעוו ךיז תוישעמ
 "םולש , א ןערָאװענ זיא ס'קיוועו םוחנ םולש תעּב ,םולש רבה

 ןייז : סיוועג זיא ךַאז ןייא .ןעגָאז וצ רעווש זיא סָאד -- ?םכילע
 ןוא ,רעטיירּב הגשה ןייז ,רעכייר טכַאמעג רע טָאה עיזַאטנַאפ
 ,תורצוא ןענעוװו ןעמיורט ס'קילאומש ןוא תומולח ס'קילאומש

 ךיז ייּב רע טנָארט ןעכַאז עטוג עכלעזַא ךָאנ ןוא רענייטשרעדנואוו

 ,םרָאפ רעדנַא ןייֵא ןיא רשפא םויה דע ךָאנ ןעצרַאה ןיא ףעיט
 טגָארט רע ,ייז טנָארט רע רָאנ -- ןעטלַאטשעג ערעדנַא ןיא רשפא

 | .נָאט ןעגיטנייה וצ זיּב ייֵז
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 סָאד םורָאװ ,ךיז ןעהירבּפָא רַאפ ןעּבָאה טינ ארומ ןייק רָאג טסלָאז

 ,טינ סע טנערּב ןענערּב ,ןעטכיילַאּב וצ ףיוא טינ רהעמ זיא לערעייפ
 עדרייב טימ ןעווערבעשז ןוא ןעניוּבנָא רָאנ ךיז טספראדַאּב וד ןוא
 -בעשז רע יו ,טנעה עדייּב טימ טזייווַאּב קילאומש ) סינעמשז

 ןוא ,ןעטנַאילירּב ןוא ןעטנעמיד ןוא רעּבליז ןוא ךלָאנ ( טעווער
 ,עכלעזַא ןוא ,"דּכרַּכ, ןעמָאנ ן'טימ ןעסייה סָאװ ,עכלעזַא רענייטש
 ,..הּפשי , ןעמָאנ ן'טימ ןעסייה סָאװ

 | ? קוליח רעד ןעד זיא סָאװ ---|
 אזא זיא "דכדּכ , !קוליח רעסיורג א זיא'ס ,עלערַאנ ,יִא ---

 ןוא ,טכיל עווענירטס .ַא יװ ,רעטסניפ רעד ןיא טכייל סָאװ ,ןייטש
 ןופ ,סייוו ץרַאװש ןופ טכַאס סע :חּכ ַא ךיז ןיא טָאה "הּפשי,
 ןופ ,טַאז גירעגנוה ןופ ,ןעקורט סַאנ ןופ ,יולּב ןירג ןופ ,לעג טיור
 .םהיא טימ רָאנ ףרַאדַאּב עמ ...גידעּבעל טדיוט ןופ ,גנוי טלַא
 : גָאז ַא ןוא עטָאּפַאק רעד ןופ ץַאל רעטכער רעד ןיא ּבייר ַא ןעּבעג
 --- "! ןעסייּבנָא רעטכער ַא ןהעגסױרַא ןוא ןהעגסיורַא רימ לָאז'ס,
 רָאֹּפ ייוצ ץַאט רעד ףיוא ןוא ,ץַאט ענרעבליז ַא סױרַא-טהעג
 רעטלעטייּבעגנ ןופ ךעלצעלּפ עקנישירפ טימ ךעלעּבייט ענעטָארּבעג
 -סױרַא ןוא ןהעגסיורא רימ לָאז'ס, :רעדָא .טרָאס יוורעּפ ,להעמ
 טימ ץאט ענעדלָאג ַא ךיז טזייװַאּב --- 7! סעמערַאװ רעטונ ַא ןהעג
 -ָארּבענ ,ךלמ-ינרעמ ,סעװַארטָאּפ .ןוא גרַאװנעסע םינימ יילרע'לּכ
 חיר רעקאמשענ רעייז סָאװ ,ךעלזלעה עטליפעג טימ ןעגנוצ ענעט
 ענעטכַאלפעג עטנערּבענוצ עשירפ ןוא ,םירבא עלַא ןיא ךיז טהעגעצ
 ם'נופ בורל ןייוו ןוא ,ןעניוא ענייד רַאפ סױא-ןעסּכַאװ ןעשטעליוק
 --- בורל סעקרעקוצ ןוא ,ןערעסקָאּב ןוא ,ךעלסינ ןוא ,טרָאס ןעטסעּב
 ! טינ שזט ןיוש ךיז טסולנ עס זַא ,לעיפ ױזַא

 -טייּפש ןוא טייז א ןָא ּפָאק םעד ּפָא-טעװערעק קילאומש ןוא
 ךָאנ ןוא ןעּפיל עטכַאמשרַאפ ענייז ךָאנ טהעז רבח ןייז ןוא ,סיוא
 ךיז טלָאװ רע זַא ,ןעגיוא ע'טמולח'רַאפ יד טימ םינּפ סַאלּב ןייז
 ,ֿפעזלעה טליפעג ַא ,גנוצ .ענעטָארּבעג לעקיטש ַא ןופ טגָאזעגּפָא טינ
 ,טרָאװ סָאד ךיז טיג רע ןוא ,,.שטעליוק לעקיטש ַא :שטָאח רעדָא



 8 ךירָאי ם'נופ

 ? ניּבייא ןוא ניּבייא ףיוא ,דעו םלועל ןעלַאפרַאפ זיא'ט ןוא --
 ,דעו םלועל ןעלַאפרַאפ זיא'ס זַא ,טגָאזעג ריד טָאה רעוו ---

 יד ןעפַאשַאּב טָאג טָאה סָאװ וצ ןוא ?ניבייא ןוא גיּבייא ףיוא

 ,הצע ןייַא וצרעד ןיוש ןעּבָאה ,עלעראנ ,הלּבקיילעּב יד ? הלּבק

 ? הצע ןייַא רעסָאװ ,ונייחד ---
 ַא ןוא -ןעבלעזא ךורּפש 8 ןעּבָאה ייז .ןיוש ןעסייוו ייז ---

 ןעגָאז םהיא ףרַאד עמ סָאװ ,םילהּת ןיא רעכלעזא ןאהראפ קוסּפ

 ...גיצרעפ לָאמ גיצרעפ

 ? קֹוסּפ ַא רעסָאוװ ---
 ךיא וליפא ןוא ! קוסּפ םעד ןעסיוו לָאז ךיא ,עלערַאנ ,ע ---

 ףראדאב עמ .גנירג ױזַא טינ ךיוא סָאד זיא ,ןעסיוו ןיוש לָאז

 ךעלטיּפַאק גיצרעפ גָאט עלא ןענָאזּפָא ,םיתינעּת גניצרעפ ןעטסַאפ

 יו ,םעדכָאנ דְלַאּב ,גָאט ןעטסניצרעפדןוא-ןייא ן'פיוא ןוא ,םילהּת
 ױזַא ןענע'בנג'סיױרַא ךיז ןעמ ףרַאדַאּב ,טצעזעג ךיז טָאה ןוז יד
 רעמָאט םורָאװ --- ,ןענעגעגַאּב טינ ךיד לָאז םדָאדןּב ןייק זַא ,גיצנוק
 וצ לָאמ א ךָאנ ןעּביױוהנֶא ןעמ ףרַאדַאּב ,ךיד ןעמ טהעזרעד הלילח

 זַא ,טלָאמעד טשרע ןוא -- ,םיתינעּת ניצרעפ ּביֹוהנֶא ןופ ןעטסַאפ

 וד טסלָאז ,ןענענעגַאּב טינ ךיד טעוװ רענייק ,ןעטלינּפָא ריד טעוו'ס

 רענעי ףיוא שדוח ּביֹוהנֶא ןיא טכַאנ רערעטסניפ ַא ןיא ןהעגקעווא
 טונימ גיצרעפ ןהעטשּפָא ןעטרָאד ןוא ,ּפָארַא-גרַאּב שרדמ-תיּב טייז
 טעוו'ס ּביוא ןוא ,גיצרעפ לָאמ גיצרעמ נידנעלהעצ ,סופ ןייא ףיוא
 רצוא רעד ריד ךיז טעװ ,ןעלהעצ ם'ניא תועט ןייק ןייז טינ רָאנ

 ...ןיילַא ךיז ןופ ןעקעלּפטנַא

 ןייז טסנרע ץנַאנ ןהעטשרַאפ וצ טינ םותי רעד קילאומש ןוא

 ליטש ַא טימ רצוא ם'נופ דוס םעד ,ס'קיוועוו םוחנ םולש ,רבח
 -עגּפָא טינ ,ךוּב ַא ןופ טנעיילענסיוא יוװ ,רעליטש לָאמ עלַא ,לוק
 | : וליפא על'ענר ַא ףיוא ךיז טלעטש

 ,לערעייפ א ךרוד רצוא רעד ריד ךיז טעוװ ןעקעלּפטנַא ןוא ---
 ,ןעזייוואּב ריד ךיז טעוװ לערעייפ סָאד זַא ןוא .לערעייפ ןיילק ַא

 ,סע טסייה לערעייפ םוצ ,םעד וצ ןהענוצ ךיילג וד טספרַאדַאּב
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 תורצוא

 = .ןעטייצ ס'יקצינלעמח זופ עדנעגעל א -- ? רצוא ןייֵא זיא סָאװ
 .רעגייטשד רעדנואוו

 רעזנוא ןיא זנוא ייב ָאד רצוא ןייא .ןאהרַאפ זיא'ס זַא
 / .טינ קפס ןייק ךֶאָד זיא םעד ןיא --- ?עטרעטש

 -לעמח ןופ ? רצוא ןַײַא זנוא וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ
 .ןעטייצרַאפ ךָאנ ןעּבָארגַאּב ָאד םהיא טָאה יקצינלעמח  ,ןיקצינ
 טימ תורצוא טלעמַאזעג ןעשטנעמ ןעּבָאה ןערהָאי רעטנעזיוט
 .טַאטשטּב סע טָאה ןוא יקצינלעמח ןעמוקעג ןיא'ס זיּב ,תורצוא

 ? יקצינלעמח ןעוועג זיא רעוו --
 --- יקצינלעמח ,עֿפערַאנ ?טינ וד טסייוו ,יקצינלעמח ---

 ...ןעטייצ ס'יקצינלעמח רַאפ ךָאנ ,ןמה ַא ,עשר ַא ןעוועג זיא סָאד
 ,יקצינלעמח רעד טָא טָאה !דניק טסדנימ ַא ךָאד טסייוו סָאד
 ןעסַאילימ-ילימ ,סע טסייה ,טעװעּבַארעגנָא ,ןמה רעד ,עשר רעד
 טָאה ןוא ,ןעדיא עכייר יד ייּב ןוא םיצירּפ עגילָאמַא יד ייּב דלָאג
 --- ,אקנָארָאװ ןייק ,זנוא וצ רעהַא ןערהיפ וצ טכַארּבעג גנידסלַא סָאד
 שרדמ-תיּב טייז רענעי ףיוא טכַאנייּב לָאמנייא סע רע טָאה ָאד ןוא
 -ףעיט ,ןעטלַאהַאּב ,הנבל רעד ןופ ןייש רעד ןעגעקַא ,ּפָארַא-גרַאּב
 ןעסּכַאװַאּב זָארג טימ זיא'ס ןוא ,ןעּבָארנַאּב דרע רעד ןיא ףעיט
 טינ סע לָאז םדָא-ןּב ןייק זַא ,ױזַא ,ט'פושּכ'רַאפ ףושּכ םימ ןוא
 .ןעניפעג
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 סָאװ רַאֿפ ןוא ? גירעננוה דימּת וד טזיּב עשזיסָאװ רַאֿפ ---
 ? תּבש ףיוא טינ רע טָאה

 ףיוא ןַעמוקּפָא רעסעּב ?יוו רע .טינ ליוו רע םורָאװ ,ױזַא --
 ,ןעלעוו לָאז רע .הבושּתד-לעּב ַא זיא רע .ןוהט הבושּת ,טלעוו רעד
 רע טלָאװ סדלישטיור טנעזיוט ;חרוק יוװ ,ךייר ןעוועג רע טלָאװ
 טרעוו עמ ױזַא יו ,טסייוו רע םורָאװ ?עטרַאג ןיא טקעטשרַאפ
 ןליפא טסייו רע .גנידסלַא טקעלּפטנַא זיא םהיא רַאפ ,ךייר
 ,ןעטלאהַאּב טגיל רצוא רעד ואוו ,טרָא םעד

 ? ןעטלאהאב רצוא רעד טניל ואוו --- |

 לָאז ךיא ןעװו ?ןעסיו ךיא לָאז ןענַאװ ןופ !םכח --
 .טגָאזעג גנַאל ןיוש ריד ךיא טלָאװ ,טניל רצוא רעד ואוו ,ןעסיוו
 ךיד טלָאװ ןוא ריד וצ ןעמוקעג טכַאנייּב ןעטימ ןיא טלָאװ ךיא
 רימ ןעלעוו ,רצוא םוצ ,םולש ,םוק, :ףָאלש ןופ טקעוװעגנפיוא
 עלופ ןעּפוטשנָא ןוא סינעמשז עלופ ךלָאג סָאד ןעווערבעשזפיונוצ
 "! סענעשעס

 ױזַא ,רצוא ןענעוו ןעדער וצ ןעּביוהעגנָא קילאומש טָאה ןוא
 עטיור יד ,ןעדנוצעגנָא ךיז םחיא ייּב ןעגיוא עט'מולח'רַאפ יד ןעּבָאה
 ןוא טציהעצ ױזַא ךיז רע טָאה ןיילַא ןוא ,טמַאלפעצ ךעלקעּב
 םענייז רבח םעד ךיוא טָאה רע זַא ,טרעקַאלפעצ ןוא טנערּבעצ
 קילאומש .טרעקַאלפעצ ןוא טנערּבעצ ,טציהעצ ,טמערַאװעגנָא
 םהיא טָאה ,ס'קיוועוו םוחנ םולש ,רבח ןייז ןוא ,טדערעג טָאה
 ,טרָאװ סעדעי ןעגנולשעג טשרָאד טימ ןוא ןיײרַא ליומ ןיא טקוקעג
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 ליומ ןעפָא ןעטלַאהעג טָאה ,ס'קיוועוו םוחנ םולש ,רבח רעד
 ןעווַאקיצ ןעניזָאד ם'נופ טזָאלעגּפָארַא טינ גיוא ןייק ,ןערעהיוא ןוא
 עכילסַאנ עט'מולח'רַאפ יד טימ ןוא ךעלקעּב עטיור יד טימ לע'רוחּב

 - ,ןעניוא
 ? קילאומש ,גנידסלַא ,סָאד וד טסייוו ןענַאװ ןופ ---

 יו ,סייוו ךיא יאמל טינרָאנ ךָאנ זיא סָאד ,עלערַאנ -

 ? יּלעטס רעד ןופ ?העמיוּב ןוא ? טנַאװ רעדיןופ ןייוו טּפַאצ עמ ױזַא

 ןוא ?טנַאװ רעד ןופ ןייו סָאד ןעמ טּפאצ ױזַא יו ---
 ? ילעטס רעד ןֹופ ?העמיוּב

 ,וליפא סייוו ךיא !עטָאלּב ךיוא ךָאנ זיא סָאד ,עלערַאנ --

 ןעטנעמיד ךעלּברעש ןופ ןוא דלָאג דמַאז ןופ טכַאמ עמ ױזַא יו

 .ןעטנַאילירּב טימ

 ? סָאד ןעמ טכַאמ ױזַא יו ---

 ,הלּבק-לעב ַא ךָאד זיא בר רעד .הלּבק ךרוד ? ױזַא יו ---
 ,טינ לָאמנייק ךָאד טפָאלש רע ?טינ סע טסייוו רעוו

 ? רע טוהט ןעד סָאװ --

 רע טציז .ףיוא רע זיא ,ןעמָאלש עֶלַא ןעוו ,טכַאניײּב ---
 .הלּבק טימ ךיז טמענרַאפ ןוא ןיילַא

 ? טוהט רע סָאװ ,גנידסלַא טסהעז וד ןוא ---

 ? ףָאלש ךיא זַא ,עלערַאנ ,ןעהעז ךיא ןָאק יו ---

 טימ ךיז טמענראפ רע זש ,וד טסייוו עשזדןענַאװ ןופ -- |
 ? הלבק

 טסדנימ ַא ךָאד טסייוו סָאד ?9טשינ סע טסייוו רעוו --

 ,עלערַאנ ,ןָאק בר רעד סָאװ ,סָאד ,טפליוװ וד ןעמעוו גערט ,דניק
 ףלעווצ עֶלַא םהיא רַאפ ןעפָא ןענעז -- רע ?יוו .טשינ רענייק ןָאק
 עמאס ןופ רענטרעג ןהעציירד עלַא ןוא רעּבליזקעװק טימ סנענורּב

 - -- ןעטנַאילירּב טימ ,ןעטנעמיר טימ ,רעּבליז טימ דלָאג ןוא ,ןַארפַאז
 ,.,| טינ שזא ךיז טסולג עס זַא ,לעיפ ױזַא ,םיה ?וחּכ
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 עטיור יד טימ רוחּב ןעוַאקיצ םעד וצ ךיז ןעּבָאה ןענַאוו ןופ

 לעיפ ױזַא ןעמונעג ןעגיוא עט'מולח'רַאפ יד טימ ןוא ךעלקעּב

 ענעטלעז עכלעזַא טימ ,תוישעמ עבייר ,ענעש עכלעזַא ןוא ,תוישעמ

 -רעד לָאמַא טרעהעג ואוו ייז רע טָאה יִצ ? רעדליב עשיטסאטנַאפ

 ,טכַארטעגסיױא ּפָאק ןייז ןופ ןעוועג זיא סָאד רעדָא .? ןעלהעצ

 .ןעפיירנַאב םינ סָאד ךיא ןָאק םויה דע ?סעיזאטנאפ רעטיול

 ןופ יו ןעסָאנעג םהיא ייּב ךיז טָאה סע :ךַאז ןייא רָאנ סייוו ךיא

 .לָאמנייק םיוא טינ ךיז טּפעש סָאװ ,לָאװק ַאזַא ןופ רָאנ ,לָאווק א

 ןוא ,להעמיוּב ףיוא יװ ,טַאלג םחהיא ייּב סָאד זיא ןעננאנעג ןוא

 ןיא סיז ןוא .,םעדָאפ-ןעדייז רעגנַאל ַא יו סע ךיז טָאה ןעניוצעג

 ךעלקעּב יד ןוא .,רעקוצ יו סיז ,ךַארּפש יד סיז ,םיטש יד ןעוועג

 ןעגיוצעגרעביא יו ,ךילסַאנ ןוא ט'מולח'רַאפ ןעניוא יד ןוא ,טיור

 ,לעכיור ןיד 8 טימ

 ן'כָאנ תּבש רעדָא ,גָאט ןעבלַאה ךָאנ גָאטיײרפ ךיז ןעּביױלקרַאפ

 רעװָאקנָארָאװ ןעכיוה ן'פיוא ,ךילטכאנרַאפ בוט-םוי רעדָא ,ןעסע

 ,?עראמח רעד זיּב טעמּכ טכיירגרעד רענייז ץיּפש רעד, סָאװ ,גרַאּב

 םוצ ּפָארַא םינּפ ן'טימ טגעלעגקעװא םירבח עדייּב ךיז ןעכָאה

 טָאה קילאומש ןוא ,לעמיה םוצ ףױרַא םינּפ ן'טימ רעדָא ,זָארג

 א ןופ השעמ ַא :השעמ ַא ךָאנ השעמ ַא ןעלהעצרעד ןעמונעג

 ַא ,ןיציּבר ַא טיס בר ַא ןופ השעמ ַא ,הּכלמ-תּב א טימ ךלמדןּב

 ןיסעצנירּפ ַא ןופ השעמ ַא ,טנוהגעלּפ ַא טימ ץנירּפ א ןופ השעמ

 ןיא םינלזנ ףלעווצ ןופ השעמ ַא ,ץַאלַאּפ םענעלָאטשירק ַא ןיא

 טזָאלעגקעװַא ךיז סָאה סָאװ ,טנערקָא ןייֵא ןופ השעמ ַא ,דלַאװ

 טָאה סָאװ ,טסּבַאּפ ם'נופ תוישעס .,םי ןעטרעווילגרַאפ ן'פיוא

 ,תויח ןופ תוישעמ ןוא ,םינבר עטסערג יד טימ םיחוּכיו טרהיפעג

 -ערש ,םיפשכמ ןופ ,םינציל-תּכ ןופ ןוא תוחור ןֹופ ןוא םידש ןופ
 ,היח-ּבלַאה ,שטנעמיּבלַאה ,סרעטָאנרעּפיּפ ,סעקַאלעקווָאװ ,ךעלעט
 השעמ עדעי ןוא --- גָארּפ ןופ רעטכיילגנעה ַא טימ השעמ ַא ןוא
 זיא ףושּכ רעדנוזַאּב ַא ןוא ,חיר רהיא טימ םעט רהיא טאהעג טָאה
 | ,עלַא ייז ףיוא ןעסָאנעגסױא ןעוועג
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 םותי רעד קילאומש

 .ףושכ ןוא הלבק --- .תומולח ןוא סעיזַאטנַאפ ,תוישעמ

 טָאג ןופ ןערָאװעג ןעפַאשַאּב ןענעז סָאװ ,רע'מינּפ ןַאהרַאפ
 ךימ ּבָאה, .קוק ןעטשרע ן'טימ ךייֵא ןע'פושּכ רַאפ וצ ףיוא
 רהיא ןוא ,לע'מינּפ עניזָאד סָאד ךייא וצ טיירש ױזַא ---- ?! בעיל
 ,סָאװ ראפ טינ טסייוו רהיא ,ּבעיל סָאד טמוקַאּב

 רעד קילאומש טָאהעג טָאה לע'מינּפ גידווע'נח ןימ אזַא טָא
 ןעטלַאהעגפיוא סָאװ ,ןעמַאמ א ןהָא ,ןעטַאט א ןהֶא לעגנוי ַא ,םותי
 .בר םייּב ךיז רע טָאה

 ס'קיוועוו םוחנ םולש ןערָאװעג טּפעלקענוצ סָאד זיא םהיא וצ
 רעטשרע רעד ןופ ,עיּפַארגָאיּבָאטױא רעגיזָאד רעד ןופ דלעה רעֶד
 טימ םהיא טימ טלייטעג ךיז ,טנעקַצּב ךיז ןעּבָאה ייז סָאװ ,טונימ
 ןערָאװעג ןוא ּבלַאה ףיוא בלַאה סגָאטימ יד טימ ןוא סנעסייּבנָא יד
 ןייא ;ּבייל ןייא --- תחַא שפנ ! טסייה רבח סָאװ רעֹּבָא --- רבח
 .תוישעמ ענייז רעּביא ? סָאװ רַאפ !המשנ

 -רעד וצ ףיוא תוישעמ ?עיפ יוזא טאהענ טשינ טָאה רענייק
 ןעלהעצרעד וצ ףיוא תוישעמ ןעּבָאה .קילאומש לעיפיוו ,ןעלהעצ
 ךיוא זיא ןייֵלַא ןעלהעצרעד סָאד .ןעצנַאגניא טינ ךָאנ רעּבָא זיא
 קילאומש ןוא .ןענָאק ןעמ ףרַאד השעמ א ןעלהעצרעד .ךאז ַא
 ! טינ רענייק יו ,יױזַא תוישעמ ןעלהעצרעד טנָאקעג טָאה
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 רע יו ,ןתח םעד -- רָאּפ עכילקילנ סָאד טריּפָאק טָאה "ץעגייש

 טימ ןתח ן'פיוא טקוק יז יװ ,הלּכ יד ןוא ,זָאנ רעד טימ טפייפ
 -שַאנ ַא טָאה יז זַא ,ץאק ַא יװ ,ךיז טקעלַאב ןוא ?עגיוא ןייא

 .ענעטעמס ןעּבעגעג
 רעזנוא זיא ףיורעד --- ןעמירקרעּביא ,ןעכַאמכָאנ ,ןערעיּפָאק

 עטשרע סָאד ןעצימע ןעהעזרעד רע טָאה ! קיזמ ןייא ןעוועג םולש
 רעדָא ,ןורסח ַא סיּפע םהיא ףיוא ןענופעג ןיוש רע טָאה ױזַא ,לָאמ

 ,ריחַאּפ ַא יו ןעזָאלּבעגנָא ןיוש ךיז טָאה רע ןוא ,"סגירעכעל , א ױזַא

 ןעּבָאה םיצקש הרבח ןוא .טכַאמענכָאנ ןיוש םהיא טָאה רע ןוא
 ן'רַאפ עלעקנעּב ַא טלעטשעגוצ ןעּבָאה עמַאמ-עטַאט ןוא ,טכַאלעג

 ַא יו ,טלעװ רעצנַאנ רעד ךָאנ טכַאמ ץעגייש רעד , זַא ,ן'יּבר
 "! ןופרעד ןעניואווענּפָא םהיא ףרַאדַאּב עמ -- עּפלַאמ

 --- ןופרעד "ןעניױאוועגּפָא , םהיא ןעמונעג ךיז טָאה יּבר רעד ןוא
 "רעטוגטינ} א סיּפע ...ןעפלָאהעג סָאװ-ניצניװ רעּבָא טָאה סע

 רעצנַאג רעד סָאװ ,ץל ןימ ַא ,דניק םעד ןיא ןעביולקראפ ךיז טָאה

 ,ןעמעלַא רעּבָא ,רעּביא רע טמירק ןעמעלַא ןוא ךָאנ רע טכַאמ טלעוו
 טהעג רע יוװ ןוא עקעּבַאט טקעמש רע יוװ ,ןיילַא ןיּבר םעד וליפא
 יז יוװ ,ןיציּבר יד ןוא ,ךעלעסיפ עניילק יד טימ עקשטינּבירד
 תעשּב ,לעניוא ןייא טימ טלעצנילּב ןוא ךיז טלעטיור ,ךיז טלעקסיּפ

 ןעדערסיוא טינ ןָאק ןוא תּבש ףיוא ןיּבר ם"ייּב ןעמענ ףרַאד יז
 ּםעלק ןוא ,ןעניולפעג ןענעז שטעּפ ןוא --- ,"סעּבַאס , רָאנ ,"תּבש ,
 !ץימש יִא .טלהעצעג ןעמ טָאה ץימש ןוא ,טלייטעג ןעמ טָאה

 | ! ץימש שטייטס
 .ןעּבעל א ןעוועג זיא'ס -- רוציקּב
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 יד עמורפ טָאה ,םָארק ןיא נידנעטש ,ליח-תשא ןייֵַא ןעוועג זיא
 ,רעדניק יד ?ןעניוצרעד, ןוא המר דיּב בוטש יד טרהיפעג דיומ
 טנָאזעג ,ןענָאװצענ ,ןעשַאוװעג ,טקעװועג ייז טָאה יז .עמַאמ ַא יו
 ןיא טרהיפענּפָא ,ןעסייּבנָא ןעּבעגעג ,טשטַאּפענ ,הכרּב ייז טימ
 טימ טנעיילעג ,ןעסע ןעּבעגענ ,טשטאּפענ ,רדח ןופ טכַארּבעג ,ררח

 עלַא ,ןעפַאלש טגנעלַאב ןוא טשטאּפענ רעדעיוו ,עמש-תאירק ייז

 רהיא טימ יקַאט ,ןייז טינ הּפרח ןייק וצ ךייא לָאז'ס ,םענייאניא

 .סנעסופוצ ייז ייּב יז ןוא -- טעּב ןיא רעדניק יד .טעּב ןייא ןיא

 יד עמורפ יד טָא רעדניק יד רַאפ ןעוועג זיא תולג קיטש ַא
 גנַאל --- הנותח ס'עמורפ ייז רַאפ ןעוועג זיא בוט-םוי ַא ןוא ,דיומ

 -נָא ,רָאה עטלעזיירגעג עקשטיה רעד טימ בננ-עלעדיא לָאז ןעּבעל

 רענעסּכַאװעגפױנוצ רעד טימ ןוא ,ץלַאמשנעזנעג טימ טרימשעג
 ,ןייז לָאז עמ ,ןעציינשסיוא טינ לָאמנייק יז ןָאק עמ סָאװ ,זָאנ

 טָאה רע סָאװ ,רע לָאז ןעּבעל גנַאל ,ּפעק ןהעצכַא טימ ,ךיז טכַאד
 רעד רַאפ ןעּבָאה הנותח ( ! רענ'עגושמ ַא טָא ) ןעמונעגרעטנוא ךיז
 טַאלג טינ טאהעג רהיא רַאפ רע טָאה הנותח ןוא .ןעמורפ רעדנילּב
 ,טּבעילרַאפ רהיא ןיא ךיז טָאה רע :"עּבעיל, תמחמ .רָאנ ,ױזַא
 רָאנ טָאה יז סָאװ ,םעד ּבעילוצ טינ .תושפנ-תנּכס טימ ,סע טסייה
 ,םעד ּבעילוצ רָאנ ! הלילחו סח -- טלעּפוטשעג זיא ןוא גיוא ןייא

 --- טייקגיניילק א .ס'קיוועוו םוחנ בר טימ ךודיש ַא טוהט רע סָאװ
 יד טעװַארּפעג טָאה ( עמַאמ יד ) ןייֵלַא רתסא-היח ! ךודיש אזַא/

 -ַפָארַא ,ךאקעל ןעקַאּבעג ,עט'תנתוחמ עצנַאג יד ןעוועג ,הנותח
 ןוא גָאט זיּב טעילוהעג ,טצנַאטעג ,ןַאזערעּב ןופ רמזיילּכ טכַארּבעג
 ,טנַאװ יד יו ,נירעזייה ןערָאװעג

 ןוא טכַאלעגנָא טלָאמעד ךיז ןעּבָאה הרבח סָאװ ,העוו-יוא
 סָאװ ,םעד ּבעילוצ ױזַא טינ ןעוועג זיא החמש יד !טצנַאטעגנָא
 סָאװ ,םעד רעּביא רָאנ ,דיומ עדנילּב ַא טמענ בנג ַא רעפייפ ַא
 ! גיּבייא ןוא גיּבייא ףיוא "דיומ יד עמורּפ , ןופ רוטּפ טרעוו עמ
 רעד , סָאװ ,םעד ףיוא ךיוא טכַאלעגנָא יקַאט ךיז ןעמ טָאה בנַא ןוא
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 "וצסיוא עמַאמ רעד ןופ ןעוועגנ סע זיא טפַאש'הירּב סיורג ַא

 -קנַארק ס'נעמעלַא ןחעטשוצסיוא ןוא ערטסַאילַאח אזַא ןעוועדַאה

 ּפעלק טימ שטעּפ ןעגירק דניק ַא טנעלפ ױזַא םורָאװו .ןעטייה

 חלילח רעמָאט רָאנ .ןײרַא םעד ןיא זיא'ס לעיפיוו ,סיצנעכוּב טימ

 -ענּפָא טינ עמַאמ יד ןיוש זיא ױזַא ,ןערָאװעג קנַארק רעצימע זיא

 רעּבָא סָאד זיא "!עמַאמ רעד הּככ א 6 :לעטעּב ןופ ןעטָארט

 רדח ןיא ,, -- ךעלסיפ יד ףיוא ךיז טלעטשעג ןוא ןערָאװעג טנוזעג

 ...! ןיירַא רדח ןיא ,רענייא ץענייש וד ,ןיירַא

 טעמּכ ...זיִּב רהֶאֹי רעיפ ןופ עלַא טנערעלעג ןענָאה רדח ןיא

 טָאה רעדניק ערטסַאילַאח רעצנַאנ רעד ןופ ןוא .הנותח רעד זיּב

 רעד ,רעטסלעטימ רעד ץָאקש רעסיורג סלַא טנעכייצעגסיוא ךיז

 רעדָא ,םולש ןעמָאנ ן'טימ ,עיפַארנָאיּב רעגיזָאד רעד ןופ דלעה

 .ס'קיוועוו םוחנ םולש

 זיא לעננוי טכעלש ןייק רָאנ זַא ,תמא םעד ןענָאז ףרַאדַאּב עמ

 טָאה ןענרעל ןוא ,ס'קיוועוו םוחנ םולש רעד טָא ,ןעוועג טינ סָאד

 ,סעקעלוק ,שטעּפ רָאנ ,רעדניק עֶלַא ןופ רעסעּב טנערעלעג ךיז רע

 ךיױא רע טָאה ,טכַאדעג ךייַא רַאפ טינ ,ץימש טימ ,ּפעלק טימ

 .ןעוועג הטרעוו דע זיא אמּתסמ .עלַא ןופ רהעמ ןעגָארקעג

 ןייק טעװ דניק םעד ןופ זַא ,ןעדיא ,ןעהעז רהיא טעוו טָא --

 ,טשינ ַא טימ טשינרָאג ַא סיּפע טסּכָאװ סָאד !סורַא טינ סטוג

 -ללוז ַא ,ץילָאװַאמאס ַא ,רעּביוטש ַא ,סָאװ טסייוו רהָאיצרַאװש רעד

 ןוא דמושמ ַא ,גנילפריווסיוא ןייֵא ,עלירעּפָאּפ ןַאוװיא ַא ,קינ'אבוסו

 ,..| טרָאק רעד .ןיא סָאװ ןוא ,קינ'וג-לּכ א

 עדנילּב ַא ,דיומטסנעיד יד עמורפ טריטסעטַא םהיא טָאה ױזַא

 ַא ןוא עגרַאק ַא רהעז רָאנ ,עטלעּפוטשענ ַא ןוא גיוא ןייא ףיוא

 ןייֵַא ןוא ענעּבענעגרעּביא ןייֵא ןוא עיירטעג ַא .טסנעיד עיירטעג

 ייז ,רעדניק יד ןענָאלשעג-טע'גרח'עג טָאה יז .טסנעיד עכילרהע

 םורפ ןוא םונ ןייז ןעלָאז ייז ,ןעּבענעג גנוטכַא ,ןעסע טעװעלאשזענ

 עמַאמ יד תמחמ ןוא ,טייל וצ ןוא טָאנ וצ רשֹּכ ןוא ךילרהע ןוא
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 ןוא ,רעּבָאה ןוא ייה ןוא ,יײלַאקַאּב ןוא ,קינלעצ ךיוא ןענופעג ךיז

 .ךיוא גרַאװנעזיא ןוא ,סעיוג ןוא םייוג רַאפ תואופר עשימייה
 סָאד .טשימעגניירַא טשינ עטַאט רעד ךיז טָאה "םָארק-טינש, ןיא
 ,ליח תשא ןייֵַא ענידיא ַא ,עמַאמ יד ןעצנַאגניא טרהיפעג טָאה

 ,רעדניק ערהיא וצ עגנערטש ַא תונּכס טימ ןוא ןירעוהט עכיג ַא
 ײלרעלַא ןופ ןוא ,ץוט ַא רעּבירַא ,ךילשּביה ןעוועג ןענעז רעדניק ןוא

 ,ךעלרעה עצרַאװש טימ רעדניק :ּברַאפ ײלרעלַא ןופ ןוא סּכואוו
 .עלעגנ טימ ןוא עדנָאלּב טימ

 -טנייוועג ,גרַאװניילק םעד טימ ןעמ טָאה סעמיצ ןעסיורג ןייק

 ףָאנ ןעמ טָאה ןעקנעּב קרַאטש ,טסייה סָאד .טכַאמעג טשינ ,ךיל

 ןעמוק ןעוועג טשינ ,םולשו-סח ,ןעלָאז ייז זַא ןוא ,טקנעּבעג טינ ייז

 רֶאנ ;קילנמוא ןייַא ןהֶא ןעוועג ךיוא טלָאװ ,טלעוו רעד ףיוא

 ? ילַאק ייז ןעכַאמ ןעמעוו ,יתיתכהמ , --- זיא ,ָאד ןיוש ןענעז ייז זַא

 -סיוא טנָאקעג ךיז טָאה'ס רעוו ..."ןערהָאי טימ ןייז ייז ןעלָאז

 עשרעדניק עגירעּביא עֶלַא ןופ ןוא ןעלזָאמ ןופ ןוא ןעקָאּפ ןופ ןעהערד

 רדח ןיא קעװַא ןוא ןעסּכַאװענסיױא זיא רעד ,ןע'תוינערוּפ-קעלש

 םעד לע'חרז בר וצ ךָאנרעד ,יקדרד ּביל-עטנ וצ רעהירפ ,ןיירַא

 -לעּב םעד ןהעטשייב טנָאקעג טינ טָאה סע רעוו ןוא ,דמלמדארמנ

 ,ךעל'הפוע עניילק ףיוא טרעקָאל סָאװ ,ןעניוא טנעזיוט יד טימ רבד

 ןיא רע ןענאוו ןופ ,ןיהַא ןענָארטענּפָא סנעטייצַאּב ךיז טָאה רעד

 עמַאמ-עטאט ןוא ,ןעלגעיּפש יד ןעננַאהרַאפ ןעמ טָאה .ןעמוקעג)

 יד ןופ ךיש יד ןעּפרָאװענּפָארַא ,העבש טצעזעגקעװוַא ךיז ןעּבָאה

 עמ ןיּב ,טנייוװעג גנַאל ױזַא .טנייוועג קרַאטש-קרַאטש ןוא סיפ

 -סיוא ,"חקל 'ה ןתנ 'ה, .:קוסּפ םעד טנָאזעג .טרעהענפיוא טָאה

 ...ןעסעגרַאפ ןוא דרע רעד ןופ ןענַאטשעגּפױא ,ןעגיוא יד טשיוװעג

 םַארערַאט ןעסיורנ םעד ןיא ןעוועג ךילנעממוא סע ןזיא שרעדנַא

 .ַא רענייא ייז ןעשיווצ ,רעדניק ץוט ַא רעּבירַא ןופ דירַאי ן'טימ

 סנייא ןוא ,לעדרעב ַא םהיא ךיז טיש עס סָאװ ,ןיוש לע'תיּבה-לעּב
 ,טסורּב רעד ייּב ךָאנ ,סגידעגיוז א
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 עמַאמ-עטַאט

 ערטסַאילַאה ַא -- .תוסנוַּפ ךס א טימ דיגנ רעװַאקנַארַאװ ַא

 רעד -- .ייז רעביא טגיטלעװעג דיומטסנעיד יד עמורפ --- .רעדניק

 .םדנוק ַא ,רעכַאמכָאנ א זיא דלעה

 ,ןעטיירּב ַא טימ ,םינּפ טגרָאזרַאפ גידנעטש ַא טימ ,רעכיוה ַא

 ,לעדרעּב גידנעלכיימש רעטיש ַא טימ ,ןרעטש ןעטשטיינקעג ,ןעסייוו

 ,ך"נּת-לעּב ַא ןוא ןדמל ַא ,הלפּת-לעּב ַא ןוא דיא ַא תיּבה-לעּב ַא

 ןוא ן'יּבר רענלַאט ןופ דיסח ַא ,שדוק-ןושל-לעּב ַא ןוא רעמורפ ַא

 ,ןרקח ַא ,םיוּברעדעצ ןוא יקסמינָאלס ,וּפַאמ ןופ רעּבָאהּבעיל ַא

 ףיוא ןיבמ ַא ןוא ךָאש ןיא רעלעיּפש ַא ןוא הצעדלעּב ַא ןוא ררוּב ַא

 -ָאיזיפ עגיטכיר יד ןייז טעװ סָאד טָא --- ןעטנַאילירּב ןוא לערעּפ

 טָאה סָאװ ,ס'קיוועוו םוחנ ּבר ,רעטָאפ ס'דלעה םעד ןופ עימָאנ

 ,דיגנ ןעטסערג ן'רַאפ טדָאטש ןיא ךיז טנעכערעג

 -- ןעגָאמרַאפ טנַאקעג טָאה ָאקנָארָאװ ןופ דיננ ַאזַא לעיפיוו

 : אמזוג ַא טַאהעג רע טָאה ןעטפעשעג רָאנ ; ןענָאז וצ רעווש זיא

 ,"רָאװַאז , ןיא סעקַארוּב טלעטשענוצ ,רָאסעסָאּפ ַא ןעוועג זיא רע

 טעזורגעג ,חאובּת טימ טלעדנַאהעג ,טשטָאּפ עקסמעז יד ןעטלַאהעג

 ןעסּכָא טלעטשעג ןוא דלַאװ טקַאהעג ,רּפעינד ן'פיוא סענילרעּב

 -טינש , רעד ןופ ןעגניוצעג ןעמ טָאה הסנרּפ רָאנ ,עהַארּב רעד ףיוא

 טָאה טרָאד ."םָארק-טינש, א ױזַא רָאנ ךיז טדער סע .,?םָארק
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 ןופ ? ןיינ רעדָא ,ןעשטנעמ ןופ רענייּב ָאד ןענעז ןעטרָאד יצ ,טינ
 -רעד וצ סָאװ ןאהרַאפ ָאי אקוד ןיוש זיא םלוע-תיּב ןעגיזָאד םעד
 ךָאנ יקַאט ןוא ,תוישעמ עכיליירפ עכלעזַא טשינ אקוד ןוא ,ןעלהעצ
 ,ןעטייצרַאפ ןופ ,לָאמַא ןופ ,ךיז טהעטשרַאפ --- ,ןעכַאז עכילקערש
 ...סמלוע-תיּב ןופ ןעדער וצ יאדּכ טינ ןיא טכַאנ ןעגעקַא רָאנ

 .ןח אלמ ,סנעש ַא רָאנ ,ַאקנָארָאװ סָאד טָא עלעטרעטש ןיילק ַא
 גנעל רעד ןיא ,לעטדעטש עצנַאג סָאד ןערעיצַאּפשכרוד טנָאק רהיא
 חּכב טנעז רהיא ביוא ,העש עּבלַאה ןייא ןיא ,טיירב רעד ןיא ןוא
 ייווצ טימ ,שער ַא ןהָא ,םי א ןהֶא ,ןהֵאֹּב ַא ןהֶא .,סיפ טָאה ןוא
 -ַאּפ , ןוא ?סענרָאט ענסַארק, ,רהָאי ן'כרוד לּכה-ךס םידירַאי
 ןעלָאז ןעדיא .,ןערָאװעג טכַאמעג ןעגעוו ס'נעדיא ןופ --- ,"עווָארק
 -רעד ,עלעטדעטש ןיילק ,ןיילק ַא .הסנרּפ ןעּבָאה ןוא טלעג ןעזייל
 ,סעדנעגעל ןוא תוישעמ ענעש עכלעזַא טימ לופ רעּבָא סָאד זיא רַאפ
 ,ךוּב ןעצנַאג ַא ןעּביײרשנָא טנָאקעג ןיילַא ייז ןופ טלָאװ עמ סָאװ
 ןיא סָאר .בעיל רהיא טָאה סעדנעגעל ןוא תוישעמ ןַא ,סייוו ךיא
 רעּבָא רימ ןענָאק .,,רקיע רעצנַאנ רעד ,ךילטנעגייא ,ךייַא ייּב
 ַא ןופ ןעמהַאר יד ןיא גנערטש ןעטלַאה ךיז ןעפרַאד ריס :םינ
 רעד יו ,ןעכַאמ טנאקאּב רעהירפ ךייַא ןעזומ רימ ןוא ףַארגָאיּב
 -עטַאט ענייז טימ ,דלעה ם'נופ ןערעטלע יד טימ ,זיא רענייטש
 -עטַאט ענייז ןופ ךיילנ ןָא-ּביוה ךיא סָאװ ,ןעדעירפוצ טייז ,עמַאמ
 ערעדנַא יו ,ןעדייז-רעטלע-רעטלע ןוא ןעדייז ןייז ןופ טינ ןוא ,עמַאמ
 ,ןעוהט ןעפַארגַאיּב
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 ךיז טָאה סָאװ ,יוג םענעגנַאהעג א לָאמַא ןענופעג טרָאד טָאה עמ

 ַא סיױרַא ןופרעד זיא ,ןעגנַאהענפיוא ךיז ןייֵלַא ןוא ט'רוּכש'עגנָא
 טרָאטש יד טָאה ,ןעגנַאהעגפיוא ןעדיא םהיא ןעּבָאה סָאד זַא ,לוּבלּב

 יד ןעסיימש טלָאװעג טָאה עמ ,לעקעּפ ַא םעדכָאנ ךיז ףיוא טָאהעג

 ךיא --- ןעסימשעג יקַאט ייז טָאה עמ רעדָא ,םיּתּב-ילעּב עטסנעש

 ענירעיורט טנייפ ּבָאה ךיא לייוו ,ךיז ןעלּבירגנ טייוו ױזַא טינ ליוו

 ...ןעטייצרַאפ ןופ וליפא ןייז ןעגעמ ייז ,תוישעמ

 טייז רענעי ףיוא גרַאּב ןעכיוה ַאזַא טנָאמרַאפ טדָאטש עכלעוו

 ,ערַאמח רעד זיּב טעמּכ טכיירגרעד ץיּפש ןייז סָאװ ,שרדמ-תיּב
 ןעטלַאהַאּב טגיל --- סע ןעסייוו עלַא --- טייז רענעי ףיוא סָאװ ןוא

 --- ןעמ טָאה רצוא םעד ?ןעטייצ ס'יקצינלעמח ןופ ךָאנ רצוא ןייֵא

 ,ןעּבָארג ךיז ןעמונעג לָאמ לעיפיוו --- ןעדיא עטלַא ןעלהעצרעד ױזַא

 םורָאװ ,טייּברַא יד ןענעלקעוַא טזומעג לָאמ עֶלַא טָאה עמ ןוא

 ןופ ּפעק ןוא סיפ ןוא טנעה ,רענייּב ןענופעג ןעמ טָאה גידנעּבָארג

 ,ןעריא ןעוועג ןענעז סָאד זַא ,תועמשמ --- םיכירכּת ןיא ןעשטנעמ
 ? טסייוו רעוו ...םישודק ךָאנ רשפא ןוא

 סָאװ ,םיּתּב-ילעּב ענייפ עכלעזַא טנָאמרַאפ טדָאטש עכלעוו

 ןוא ךעלרעמערק עניילק יװ טינ רהעמ עֶלַא ,ךיז טכַאד ,ןענעז

 ןופ סנייא ןוא יונ ם'נופ רָאנ ,ךיז טכַאד ,ןעּבעל סָאװ ,סעראקניײש

 ,שיּתּבה-לעּב עֶלַא ךיז ייז ןערהיפ ןענעווטסעד ןופ ןוא ,ערעדנַא סָאד

 -תיּב ןיא טרָא ןייז ןוא החּפשמ ןייז ,םייה ןייז ךיז טָאה רעדעי
 טכאמ סָאװ ,קנַאּבלעגעיּפש ןיא רעדָא טנַאוװ-חרזמ ןיא -- שרדמ

 ןסחי רעסיורנ ַאזַא טינ ןיילַא רע זיא רעמָאט ןוא -- ? סיוא סע

 טזָאל רע סָאװ ,דיגנ א רעדָא סחוימ ַא בורק ַא רע טָאה ,ריבנ ַא ןוא

 ,תומזוג עכלעזַא םהיא ןופ טלהעצרעד ןוא סױרַא טינ ליומ ןופ םהיא

 ...1 שֹוַא ךיז טהערד ּפָאק רעד זַא

 ןוא ןעכייר ַאזַא ןוא ןעסיורג ַאזַא ,םלוע-תיּב ןעטלַא ַאזַא ןוא
 ןיוש זיא םירבק לייט רעטסערנ רעד ואוו ,םלוע-תיּב ןעטלַא ַאזַא

 -רָאנ ןיוש טסייוו עמ זַא ,ױזַא ,זָארג טימ ןערָאװעג ןעסּכָאוװרַאפ



 בולע-םולש סי זיפ

 ,טלעוו רעסיורנ רעד ףיוא טדָאטש עכלעוו ,טדערעג תמאב ןוא

 -ןינ ןליפא רעדָא ,ןָאדנַאל רעדָא ,זירַאּפ רעדָא ,סעדָא ןייז גנעמ סע

 טימ ןוא קרַאמ ןעטיירּב ןעסיורג ַאזַא טימ ןעמהירַאּב ךיז ןָאק ,קרָאי
 ןוא ךעלשיט ,ןעשיט ,ךעלטיילק ןוא ןעטיילק עשידיא לעיפ ױזַא
 ןוא ךעלעּפע ענידנעקעמש עשידפ גרעּב עצנַאנ טימ ,ךעלכעלעטש

 ןעּבָאה םיריזח ןוא ןענעיצ סָאװ ,סענעווַאק ןֹוא סיניד ,ךעלרַאּב

 ןערהיפ רעּבײװקרַאמ יד ןוא ,טייצ רעדעי וצ ייז ןופ ןעסינעג וצ קשח
 יאדוא ןעּבָאה ,ךעלננוי-רדח ,רימ ןוא ,תומחלמ ענידנעטש ייז טימ

 וצ ןענָאק ןוא ןעכַאז עטוג עלַא יד ןופ ןעסינעג וצ קשח יאדוַא ןוא
 ...? ןעכיירגנ טינ ייז

 -תיּב ןעטרעקיוהעגנייַא ןעטלַא אזַא טנַאמרַאפ טדָאטש עכלעוו
 ,ןעּבייל ייווצ טימ שרוקדןורא ןעטצינשעג םענעש ַאזַא טימ שרדמ
 יד ןוא רעגניצ עננַאל יד טינ ןעוו ,ןעלגיופ יוװ סיוא-ןעהעז סָאװ

 ןעגיזָאד ם'ניא ? ןעזָאלּב ןוא ?יומ ןיא ןעטלַאה ייז סָאװ ,תורפוש

 ערעזנוא ךיז ןעּבָאה ,ןעדיא עטלַא ןעלהעצרעד ,שרדמ-תיּב ןעטלַא
 יירד ןעסעזענ ,ומש חמי ,ןעּפעזַאמ רַאפ ןעסָאלשרַאפ לָאמַא סעדייז

 טגָאזעג ןוא ןילפתו תילט ןיא ןָאהטעגנָא טכענ יירד טימ נָאט

 עבלעז יד .טדיוט ם'נופ ןערָאװעג לוצינ םעד ךרוד ןוא -- םיִלהּת

 -תיּב סָאד טָאה ךָאנ בר רעטלַא רעד זַא ,ןעלהעצרעד ןעדיא עטלַא

 סָאד טנערּב -- ןענערּב טינ לָאמנייק לָאז עס ,טשטנעּבעג שרדמ
 | ! ךיז ?יוװ סע הפרש ַא רַאפ סָאװ ןייז גנעמ סע ,טינ

 ,פָארַא-נרַאּב טהעטש סָאװ ,דָאּב אזא טגָאמרַאפ טדָאטש עכלעוו

 ענייז סָאװ ,ןענורב ַאזַא טנַאמרַאפ ןוא ,ךייט נערב ם'ייב עמַאס

 --- ןיילַא ךייט רעד ןוא ? סיוא טינ לָאמנייק ךיז ןעמענ ןערעפַאוו

 ןוא תודוד ואוו ,טלעוו רעד ףיוא ךייט ַאזַא ךָאנ רהיא טָאה ואוו

 ןענרעל ,ךיז ןעקסָאילַאּפ ןוא ךיז ןעדָאּב ,םיצקש ,ךעלגנוי-רדח תורוד
 יאדֹּכ זיא סָאװ ,ןעצנוק ןעכַאמ ןוא ךעלשיפ ןעּפַאח ,ןעמיווש ךיז
 ףיוא טהעטש סָאװ ,דָאּב רעטלַא רעגיזָאד רעד ןענעוו ? ןעחעז וצ

 .ןעלחעצרעד ןוא ןעלהעצרעד וצ ןעדיא עטלַא ךיוא ןעּבָאה ,םישודיח
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 טרָאטש יד

 ַא -- .עקועלירתכ ןימ ַא -- אקנַארַאװ עלעטדעטש עניילק סָאד
 רעטלא ןייא ,זיולק עטלא ןייֵא -- .ןעטייצ ס'עּפעזַאמ ןופ עדנענעג

 .םידירַאי ייווצ ,םלועיתיב

 םעד ןופ דלעה רעד זיא ןעסּכַאװעג ןוא ןערָאװעג ןעניוצעגפיוא
 ,עסוועלירתּכ עמַאס ןיא ןַאמָאר ןעשיפַארנַאיּב ןעניזָאד
 טניפעג ןעניפעג ,טלעוו רעד ףיוא טנַאקַאּב לעסיּב ַא ןיוש זיא סָאװ
 ןיא ,עיסָארָאלַאמ ןיא ,ןעסיוו וצ גירעיניינ טייז רהיא ּביוא ,סע ךיז
 רעשירָאטסיה רעטְלַא רעד ןופ טייוו טינ ,עינרעּבוג רעװַאטלָאּפ
 רָאנ ,עקוועלירתּכ טינ סע טסייה ןעסייה ןוא ,ווַאלסַאיערעּפ טדָאטש
 ,ךייא סָאד טּביירשרַאפ .ָאקנָארַאוו

 ןופ ןעמָאנ םעד ןעפורנָא טפרַאדַאּב ךיא טלָאװ ,ךילטנעגייא
 ןערהיפ סע יו ,םוטַאד םעד ןוא ,ןעריוּבעג זיא רע ואוו ,טדָאטש רעד
 זַא ,הדומ רעּבֶא ךימ ךיא ןיּב ,רעּביירש עשיפַארגָאיּב עלַא ךיז
 סָאד טָא אקוד טריסערעטניא ךימ .טינ ךימ טריסערעטניא סָאד
 טדָאטש רעדנַא ןייק לייוו ,ָאקנָארָאװ רעדָא ,עקוועלירתּכ עניילק
 ,ןורּכז ןיא ןעסעגעגנייַא טינ ױזַא םהיא ךיז טָאה טלעוו רעד ףיוא
 רעדנַא ןייק ןוא ,ָאקנָארָאװ-עקוועלירתּכ עטשטנעּבעג סָאד טָא יו
 ענייז ןיא ןח לעיפ ױזַא טאהעג טשינ טָאה טלעוו רעד ףיוא טדָאטש
 -רַאפ טינ סע טעוװ ןוא ןעסעגרַאפ טינ סע ןָאק רע זַא ױזַא ,ןעגיוא
 .גיבייא ןוא גיּבייא ןעסעג
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 ןייא ,ןערָאזיּפע רעדָא ,תוישעמ ערעדנוזַאּב ןיא טלײטעגנייַא ,זייוו

 ,ןעשטנעמ םעד חֹּכ טינ סָאװ רעד ןוא .ןערעדנַא םעד ךָאנ דָאזיּפע

 ןיא טריסַאּפ טָאה םהיא טימ סָאװ ,ננידסלַא ןעקנעדעג לָאז רע

 ןעזָאלכרוד טשינ לָאז ךיא זַא ,ןהעטשייּב רימ לָאז ,ןעּבעל ןייז
 ןעּבָאה ןָאק סָאװ ןוא ןעפָארטעג טָאה רימ סָאװ ,ךאז ןייק הלילח

 טנעגעגַאּב ןעוו ּבָאה ךיא סָאװ ,ןוש'וַאּפ ןייק ןוא ,סערעטניא ַא
 יד ןיא טכַאמעגכרוד ּבָאה ךיא סָאװ ,דירַאי ןעסיורג םעד ףיוא

 .ןעּבעל ןיימ ןופ רחָאי גיצמופ
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 --- ,ןערליג עכילטע יד ןענָאזּפָא ייּב ןעטלַאהעג ּבָאה ךיא ,ץרוּפ

 .טייצ עטכער יד ןיא דניצַאי :טגָאזעג ױזַא רימ וצ ךיא ּבָאה

 ןענרָאמ ס'נעמעוו ,טינ טסייוו רענייק םורָאװ ,ּביירש ןוא ןיירַא ּפַאח

 סָאװ ,ןעשטנעמ ןעמוק ןעלעוו ,ברַאטש א ןעכַאמ טסעוו וד .זיא סע

 ןעטכַארטסיױא ןעלעוו ןוא ,ךיד ןעסייוו ןוא ךיד ןענעק ייז זַא ,ןעניימ

 סע גוט סָאװ וצ .ןעניולפעגנ טינ ,ןעניוטשעג טינ סָאװ ,ןעכַאז

 ךיו טסנעק וד ,ןײלַא רעסעּב ןיוש םענ רהעמַא ?ריד

 ,טויּב וד רעו ,?העצרעד ןא ,ןעמעלַא ןופ רעסעּב
 ...| עיפַארגָאיּבָאטיױא ןייד ביירש

 -ָאטיױוא ןייַא ןעּביירש , -- ןעדערוצסיוא גנירג רעּבָא זיא סע

 -ענסיוא ןייק טשינ ,עטכישענסנעּבעל ע'תמא ןייא ,?עיפַארנָאיּב

 ןיימ ןופ ןוּבשחודיד ןעּבענּפָא יו ,טוג ױזַא טסייה סָאד ! עטכַארט

 ,טלעוו רעצנַאנ רעד רַאפ יודיו ןעגָאז ,רעזעל ןיימ ראפ ןעּבעל ןעצנַאג

 ַא ןעכַאס ןוא עיפַארנַאיבָאטױא ןייַא ןעביירש ? טסייוו רהיא

 ךָאנ ןוא .קעװַא לָאמ ןייא זיא ...סנייא ץלַא טעמּכ ןיא האווצ

 ךיז ןופ טדער סָאװ ,ןעשטנעמ א רַאפ ךילרעווש זיא סע :ךַאז ַא

 לָאז רע זַא ,חנרדמ אזַא וצ ןעביוהפיוא ןענָאק ךיז לָאז רע ,ןיילַא
 ן'רַאפ ךיז ןענייפסיוא ןעלעוו טינ ,ןויסנ םעד ןעגעק ןהעטשייּב

 טמוק עס סָאװ ,רוחב ןעליואוו ַא רַאפ ךיז ןעזייוװַאּב ,םוקילּבוּפ

 ַא ןעּביולקעגסיױא םעד ּבעילוצ ּבָאה ךיא .לעקעּב ןיא פינק ַא םהיא

 ןופ ,ןַאמָאר א ןופ םרָאפ יד :עיפַארגָאיּבָאטױא םרָאפ ערעדנוזַאּב

 ןעדער לע ךיא זַא ,ןעמוקסיוא טעװ סע .,ןַאמָאר ןעשיפַארגָאיּב ַא

 ,ךיא :טסייה סָאד .,ןָאזרעּפ רעטירד ַא ןופ יו ,טסּבלעז ךיז ןופ

 ןעלהעצרעד ךייַא ל?עװ ,רעּביירש רעד םכילע-םולש
 -נעמ םעד םכילעיםולש ןופ עיפַארגַאיּב עגיטכיר יד

 ,ןעיירעקצַאצ ןוא ןעצכעצוּפַאּב ןהֶא ,סעינָאמערעצ ןהִא ,ןעשט
 ַא ןױשרַאּפ רעניטייז ַא ,לשמל ,טלהעצרעד ךייַא טלָאװ סע יו

 ,םוטעמוא םהיא טימ ןעוועג זיא סָאװ ,רעכלעזַא רָאנ ,רעדמערפ-דליוו

 ירודמ העבש עַלַא םהיא טימ ןעגנַאגעגכרוד זיא סָאװ ,רעכלעזַא

 -כעלקיטש ,זייווכעלסיּב ךייַא סע ךיא לעװ ןעלהעצרעד ןוא .םונהיג
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 -ךַאפ וצ ןעלַאפנײַא םהיא לָאז --- ,ןעּבעל ןייַז ןופ סעטכישעג יד

 ,דירָאי ַא וצ טייהנעגנַאגרַאפ ןייז ןעכיילג

 טניימ --דירַאי ם'נופ  .ױזַא טינ זיא רעּבֶא תמא רעד

 םעד ,לכהךס םעד רעדָא ,סנעווקירוצ םעד סָאד ןעמ

 טרהֶאפ רע זַא ,שטנעמ ַא .דירַאי ןעסיורנ ם'נופ טַאטלוזער
 ךָאנ טסייוו ,ןעגנונעפָאה טימ לופ רע זא ,דידַאי ן'םיוא
 ןוא ןעלדנאהנייַא טרָאד טעװ רע תואיצמ ַא רַאפ סָאװ ,טינ ןײלַא

 ן'סיוא ?ייפ רעּבירעד רע טהילפ ...ןייז ןקתמ טרָאד טעוװ רע סָאװ
 טייצ ןייק טָאה רע ,טינ םהיא טעּפעשט --- םודנעּפ-םודנעה ,ןעניוּב
 רע טסייוו ,דירַאי ם'נופ ,קירוצ רעֹּבָא רע טרהָאפ !טינ

 טָאה רע ס ָאוו ןוא טלעדנַאהעג ןעטרָאד טָאה רע סָאוו ןיוש
 רע, .גידיימשעג ױזַא טינ ןיוש טהילפ ןוא ,ןעוועג ןקתמ טרָאד

 ןיוש טָאה ןוא ןוּבשחו-ןיד ןעּבעגּפָא ןיוש ךיז ןָאק רע ."טייצ טָאה
 יד ןיוש טָאה רע ןוא ,דירַאי ם'נופ טַאטלוזער םעד ןעסיוו וצ דיּב
 עגיזָאד יד טימ ןעכַאמ וצ טנַאקַאּב טלעוו יד ךיוא טייקכילגעמ
 ,גנירסלא ,טּפַאחעגנ טשינ ,עקנילָאװַאּפ ןעלהעצרעד ,ןעטַאטלוזער
 טָאה רע סָאװ ןוא דירַאי ן'פיוא ןעפָארטעג ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ
 ,טרעהעג טָאה רע סָאװ ןוא ןעהעזעג

 ,טרעדָאפענפיוא טניירפ עטונ עניימ ךימ ןעּבָאה לָאמ ךס ַא = |

 םלוע םעד ןענעקַאּב וצ הימ יד ןעמענ טינ רימ ךיא לָאז סָאװ רַאפ
 ,ייז ןענָאז ,טייצ ןיוש זיא'ס ? ןעּבעל ןיימ ןופ עטכישעג רעד טימ

 טנלאמעג ךיא ּבָאה .ךיוא טנַאסערעטניא ןעוועג רשפא טלָאװ סע ןוא
 רעד וצ ןעמונעג לָאמ עכילטע ךימ ּבָאה ןוא טניירפ עמוג עניימ

 -עג זיא'ס זיּב ..זיּב ,ןעּפ יד טגעלעגקעװַא לָאמ עלַא ןוא ,טייּברַא
 וצ רהָאי גיצפופ ראפ ךָאנ ןעוועג הכוז ּבָאה ךיא ,טייצ יד ןעמוק
 -ךאלמ ן'טימ ,טעטסעיַאמ ןייז טימ םינּפ לא םינּפ ךיז ןענעגענַאּב

 טינ רעיש-רעיש ךימ ּבָאה ךיא -- סעװָאטַאק ףיוא טשינרָאנ ,תומה
 ,ןעּביירש טינ לעווירּב ןייק ןָאק עמ ןענַאװ ןופ ,ןיהַא טלעקעּפעגרעּביא
 .ןעּבעגרעביא טינ סורג ןייק וליפא ןוא ןעקישרעּבירַא טינ ךַאז ןייק



 ,זענַאמַאר סָאװ וצ

 ? ןַאמַאר ַא זיא ןעבעל סָאד ןעוו

1 

 ? "ךירַאי ם'נופ , סיּפע סָאװ רַאפ

 ןעביירש ןעמונעג ךיז טאה רבחמ רעד סָאװ ראפ -- .המדקה ןימ א

 "רער ועביירש רעד םכילעיםולש -- .עיפַארנַאינַאטױא ןייז

 .ןעש טנעמ םעד םכילעיםולש ןופ עטכישענ יד טלהעצ

 ןעכילגעג זיא סָאװ ,ןעּבעפ ם'נופ ןעסייה ןָאק "דירַאי ם'נופ,

 -רַאפ וצ ןעּבעל ס'נעשטנעמ םעד ןלעּב ַא זיא רעדעי .דירַאי ַא וצ

 ַא רענייא ,לשמל .ךַאז ַא םיּפע וצ ,ךָאנ הנשה ןייז ךָאנ ,ןעכיילג

 ַא וצ ןעכילגעג זיא שטנעמ רעד, :טגָאזעג לָאמַא טָאה רילאטס

 -- רע טּברַאטש ךָאנרעד ,טּבעל ןוא טּבעל רילָאטס ַא ; רילָאטס

 -ענ ןיילַא ךיא ּבָאה רעטסוש ַא ןופ ..."ךיוא שטנעמ ַא ןיא ױזַא

 ַא וצ ןעכילגעג זיא ןעּבעל ס'נעשטנעמ םעד זַא ,גנוניימ א טרעה

 יד ןענעז ,ךיז ןעגָארט סעװשעדָאּפ יד ןמז 3 :ל?עוויטש רָאּפ

 --- זיא ,ּפָא ךיז ןעגָארט סעוושעדָאּפ יד זַא ןוא ,?עוויטש --- ?עוויטש

 הלגע-לעּב ַא זַא ,ךילריטאנ ץנַאג זיא'ס .דרע רעד ןיא ּפָאק ן'טימ

 רעּבירעד .דרעפ ַא ,לידבהל ,וצ ןעשטנעמ םעד ןעכיילגרַאפ לָאז

 סָאװ ,ךיא יו ,שטנעמ ַאזַא ןעוו ,ןעוועג טינ שודיח ןייק רָאג טלָאװ

 ןעּבײרשַאּב טהעג ןוא ןערהָאי האמ עּבלַאה ַא טמארערַאטעגּפָא טָאה

3 
 ,היי





 לייט רעטשרע
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 11 ךורָאי ם'נופ

 -עצ וצ ןָא טשרע טביוה עכָאּפע יד .סיורג נונעג ךָאנ זיא
 יד ,ךיז ןעבעוו וצ ןָא טשרע ןעביוה רעדליב יד ,ךיז ןעטכַאו
 ןוא ,ךיז ןעלקיװטמנַא וצ ןָא טשרע ןעביוה ןעשינעהעשעג
 ןעּפיט ןוא ,ענעדנואוושרַאפ-גנַאל ןעשטנעמ ןופ ןעטלַאטשעג
 ךיז ןעטעב ע'דובכב ץנַאג ןוא עגידעבעל ךָאנ ןענױשרַאּפ ןופ
 ...רעיּפַאּפ ףיוא

 טײברַא רעזנוא ןערהיפרעד ןעלעוו רימ זא ,ןעפָאה רימָאל
 .ףוס ןעכילנעמ 8 וצ זיב

 .םכילע-טולש

 ,קרָאידװינ 1916 רַאורּבעפ
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 -נעביוא יד ןערעּפרעקרַאפ וצ החרט יד ךיז ףיוא ןעמונעג
 ? ןַאמָאר ןעסיורג ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא עכָאּפע עטנַאמרעד

 ךיז בָאה ךיא ןוא .ּפָאק ןיא ןיירַא רימ זיא עעדיא יד
 ןיא .םרָאפ רעדנַא ןייַא ןיא רָאנ ,טײברַא רעד וצ ןעמונעג
 -ןַאמָאר רעדָא ,עיפַארגָאיבָאמױא ןייַא ןופ םרָאפ רעד
 | .עיפַארגָאיב

 טָאה ךוב סָאד .טייברַא רהָאי עכילטע קעװַא זיא סע
 סָאװ רָאנ .לעטיּפַאק ַא ךָאנ לעטיּפַאק ַא ןעסכַאװ ןעמונעג
 ,בעיל טָאה ךוב ַא .ןעגיל טנייפ טָאה ךוב ַא ? םױרַא טמוק
 םוצ ןעמוקעג זיא'ם .סע טנעייל עמ ןוא סע טקורד עמ זַא
 -- תוירחא ענעגייא ףיוא ןעקורד .ואוו ָאטינ זיא -- ןעקורד
 --- לַאנרושז ַא ןיא ןעקורד .םעדָאּפ רבחמ ןעשידיא ַא טלהעפ
 לָאז יז ,ןעסכאוועגסיוא טינ ךָאנ רומַארעמיל עשידיא יד זיא
 בָאה לָאמ עכילטע .* ןעטייל ייב יו ,טפידשטַאנָאמ ַא ןעבָאה
 .ףעגעלקעװא טזומעג ץרַאה רעטיב ַא טםימ טיײברַא יד ךיא
 ןערָאװעג לגלוגמ ןיב ךיא זיב ,ןעניוצעג סע ךיז טָאה ױזַא
 קעװַא טשרע זיא טָא ןוא .עקירעמַא ןיא תולג ןעטייווצ ן'מימ
 ײךירַאי, ן'טימ "טפומעגרעבירַא, ןיוש ךיא בָאה ,רהָאי ןייא
 "םייהרַאוו, יד טָאה ָאד םָא טשרע ןוא .גנוניואוו עטייווצ א ןיא
 "דירַאי ם'נופ , לייט ייווצ עטשרע יד לַאנָאיצַאר רַאפ ןענופעג
  .רעדנעב ייווצ ןיא םרָאּפ-ךוב רעדנוזַאב ַא ןיא ןעבעגסיורא

 ,םרָאפ-ךוב ןיא טייהרעטקורדעג ןעקנאדעג יד ןעהעז
 רעטייוו ןחענ וצ ףיוא המומ רהעמ רעמַאפרַאפ רעד טמוקַאב
 געוו רעד ןוא .טלהעוורעדסיוא טָאה רע ןעכלעוו ,געוו ןייז

 עכלעוו ,תורוש ענעכַארטשעגרעביא עכילטע ַאד ןעמוק לַאנינירַא ןיא 5 4
 רעבָא ןוא טעזַאג ַא לָאמ ַא רעדעיוו רעביא טביילב, ;ױזַא ףילטייד ךיז ןענעויפ
 ץַאלּפ ןייק ןעבָאה ייז זַא ,ןעננוטייצ רעװעשרַאװ יד ןעגָאז .גנוטייצ ַא ?ָאמ א
 ."ןעלעװַאנ ,ןעציקס ,ייז טינ ןענַאטעילעפ .קרעװ עכיורג רַאפ טינ

 .שטיװָאקרעּב ,ד ,י ןופ גנוקרעמנָא



 .ןעצרוק ןיא "דירַאי ם'נופ, ךוּב ם'נופ עטכישעג יד

 .ןעשטנעמ 8 ןופ קילג םָאד יו זיא ךוב א ןופ לזמ רעד
 עלַא ןהעגנכרוד ,ןערעוו טצרַאװשרַאפ רעהירפ ףרַאדַאב סע
 .טלעוו עניטכיל יד טחעזרעד סע זיב ,םונהינ ירודמ העבש

 .גָאמ ןייק טלַא טשינ ךָאנ זיא "דירַאי ם'נופ , ךוב סָאד
 רעטניה ןיוש טָאה ןוא --- קורד ןופ סױרַא טנייה טשרע זיא סע
 ןעלהעצרעד ךייא יז רימ טביולרע .עירָאטסיה עצנַאג ַא ךיז
 .רעטרעוו עצרוק ןיא

 עעדיא יד ןעבעגענפיוא רימ טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד
 -גיצפופ ענעגנַאגרַאפ יד ןעביירשַאב וצ גיטייזלַא ןוא טיירב
 זיא ,תולג ןיא ןעבעל ןעשידיא רעזנוא ןופ עכַאּפע עגירהָאי
 -רַאפ רעד ןעכלעוו ,דיא ַא ,רהָאי ץנַאג ַא ןופ דיא ַא אקוד
 ןעמַָאנ ן'טימ טניורקעג טָאה ןָאדרָאג .ל .י ררושמ רענעברָאטש
 רערעזנוא זיא רע .טלעוו עצנַאג יד ןעק םהיא ."דבכנ ארוק,
 רעבַאהבעיל ַא ,עקירעמַא ןיא טנייה ,ליכשמ רעסעדַא ןייט
 זיא ןעמָאנ רע'תמא ןייז ןוא ,רוטארעטיל רעשידיא רעד ןֹופ
 דיסח רעטכע ןייַא יו .יקסרַאּבול והילא םהרבכבַא
 ןערהָאי עכילטע ראפ רע זיא ,טניירפ רעטוג רע'תמא ןייַא ןוא
 ןעבעגעגפיוא ןוא ץייווש רעד ןיא לעיצעּפס רימ וצ ןעמוקעג
 עצנַאג א טכאמענגכרוד בָאה ךיא יוו ױזַא תויח : ןַאלּפ ַא רימ
 םענייאניא ,ןענַאז ןעמ ןַאק ,ןעסכַאוװעגסױא ןיב ןוא ץכַאּפע !

 ךיא טלָאװ רעמָאט -- ,רומַארעטיל-סקלָאפ רעשידיא רעד טימ
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 טל ַא הניא

 . . הנתמ א =- רעדניק עניימ
 ןעצרוק יא "ךירַאי ם'נופ? ךֹוב ם'נופ עטכישעג יד
 ֶכ "דירַאי ם'נופ, סיּפמע סָאװ ראפ
 : . + + + + טדָאטש יד
 . . . + + +* * + + + עמַאמיעטַאט

 : * + םותי רעד קילאומש
 . 6 + + *י . .+ תורצוא
 . ןד דעיזנ ןיא בר רעד
 ןעדנואוושרַאפ טרעוו קילאומש
 : רעקוועדעוודעמ ריאמ
 ( 6 6 + . רבה ַא ךָאנ ןעריולרַאפ
 6( 2 6 2 א  ג . .  . + +  +  .אלריפ רנח

 יי יי "= + + .עידעגַארט ס'אקריס
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